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2008. évi hálaadás és
ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ
Lelki események:
Szentségek kiszolgáltatása:
KERESZTELŐ:
2007-ben 48; (2008-ban 34);

ESKÜVŐ: 2008-ban: 13-an jelentkeztek,
ebből 11 volt templomunkban.

TEMETÉS: Ez évben 78. Ebből sajnos csak
12-en részesültek a szent kenet szentségében.

2009. január-február

HITOKTATÁS: A Szentatya szándéka szerint nem lehet befejezni a hittantanulást, hanem még felnőtt korban is szükség van katekézisre. Szomorú, hogy a gyermekeknél legtöbben a különórák utolsójának tekintik a hittant!

FELNŐTT KATEKÉZIS van minden hónapban, melyet meghívott teológus professzorok tartanak. Az előadásokon a hívek nagy
számban vesznek részt és érdeklődnek a folytatás iránt is.

KERTVÁROSI KRÓNIKA A havonta

resik a kiengesztelődést a szentmisék előtt. Az
Úr Jézus óriási ajándéka, hogy megszabadulhatunk a bűneinktől.

megjelenő plébániai újság, a liturgikus események mellett bemutatja egyházközségünk életét, és hírt ad a közösségi programokról is.
Köszönjük a szerkesztés és készítés áldozatos
munkáját!

SZENTÁLDOZÁS: 2008-ban kb. 22.000-

IDŐSEBBEK TEADÉLUTÁNJA

en járultak e szentséghez. Ebben benne vannak a Katolikus Iskola közösségi szentmiséi
és az engedélyezett másodszori áldozások is.

minden hónap utolsó szombatján van du. fél
négykor. (Kellene az utánpótlás!)

ELSŐ SZENTÁLDOZÁS: 20 gyermek

nap első szombatján az esti mise előtt imádkozik együtt és cseréli a titkokat. Október 31.én, pénteken, a Kántor úr szervezésével énekes rózsafüzért imádkoztunk. Sokan köszöntöttük így örömmel a Szűzanyát. A szertartást
Csépányi Gábor kispapunk vezette.

SZENTGYÓNÁS: Hála Istennek sokan ke-

volt májusban elsőáldozó.

BETEGLÁTOGATÁS:

Minden hónap
első péntekén 10 betegnek visszük el az Oltáriszentséget. A Betegek kenetét február 10-én
ünnepélyesen a 11 órai szentmisén 27 idős és
beteg testvérünk vette fel.

További események:
SZENTSÉGIMÁDÁS van templomunkban minden hónap 3. szerdáján. Istennek hála
sokan igénylik és jönnek Jézustól erőt meríteni. Bíboros atya szándéka szerint felújítjuk az
állandó szentségimádást az Egyházmegyében,
ezért a mi templomunkban január 26-án és augusztus 8-án lesz még szentségimádás.
Július 4-ről 5-re forduló éjszaka virrasztást
tartottunk a Magyar Hazáért. Az elmélkedést
Ft. Csernát Zoltán budavári káplán vezette.

NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT

RÓZSAFÜZÉR TÁRSULAT minden hó-

IFJÚSÁGI FÓRUM. Minden héten hétfőn
este összejövetel van az ifjúság számár László
atya vezetésével.

BABA-MAMA KLUB összejövetel is volt
minden második szerdán 10-12-ig a plébánián, ahol az édesanyák megoszthatják örömüket és gondjaikat a hit fényében.

A LAUDATE KÓRUS nemcsak a nagy
ünnepeken, hanem minden hónap 3. vasárnapján teszi ünnepélyesebbé a szentmisét.

A GITÁROS IFJÚSÁGI ÉNEKKAR
minden hónap 2. vasárnapján az esti szentmisét teszi bensőségesebbé.

Ft. Kurdics József dunakeszi plébános atya
tartotta (március 14-16.) sokunk lelki épülésére.

SCOLA éneklésben résztvevő lányok a ki-

ZSOLOZSMA: Minden szombaton az esti

27.-én este a Katolikus Iskolában egész Újpest
közös szentmiséjét Székely János püspök atya
celebrálta. Szept. 20-án volt a „Nyitott templomok éjszakája”.

szentmise után Zsolozsmát tartunk. Isten kegyelméből egyre többen maradnak ezen is.

lenc órai szentmisén szolgálják a liturgiát.

VÁROSMISSZIÓ szervezésében, április
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MINISTRÁNSOK

egész évben buzgón
látták el az oltár szolgálatot. Aug. 4 és 9 között táborozáson voltak Pálházán, a leány tábor pedig júl. 21-24.-ig volt Mátraverebély –
Szentkúton.

KARITÁSZ: Erdélyből, Csíkszentimréről
gyerekek fogadását szervezte és valósította
meg templomunk búcsúja alkalmából. 20 gyerek és kísérői voltak plébániánk vendégei,
akik sok lelki élménnyel tértek haza. Az áldozatkészséget ezúttal is köszönjük. Úgyszintén
a szentelt kenyér osztását is november 23-án.
Szent Erzsébet segítse munkájukat, és köszönjük fáradozásukat!

2009. január-február

ÚJÉVI GONDOLAT
Istenem, szükségem van rád
Istenem, szükségem van rád, hogy taníts napról napra, minden napnak a követelménye és
szükséglete szerint.
Add meg nekem, Uram, a lelkiismeretnek azt
a tisztaságát, amely csak a te sugallatodat érzi
és fogja fel. Fülem süket, nem hallom hangodat. Szemem homályos, nem látom jeleidet.
Csak te tudod élessé tenni szememet, megtisztítani és megújítani szívemet.
Taníts meg arra, hogy ott üljek lábadnál, és
hallgassam a szavadat.
Henry Newman

TEMPLOMUNK BÚCSÚJÁN, augusztus 20-án a szentmisét Ft. Berzán Lajos, a
csángó magyar gimnázium alapító igazgatója
tartotta, aki örömmel vett részt a kerti ünnepségen is.

GYERTYASZENTELŐ
BOLDOGASZSZONY
Február 2

SZENT IGNÁC imacsoport karácsonyi fel-

Önmagunkat emésztve világítunk

készülése is nagyon jól sikerült. Az adventi
kiadvány 250 példányban fogyott el. Buzgón
és sokan vettek részt a hajnali szentmiséken.
Istennek legyen hála!

SZOBORAVATÁS alkalmából kertünk is
megszépült. Wass Albert szobrának felavatásán (szept. 28.) a jelenlévők száma ezer fő
volt. Önkormányzati támogatást is kaptunk.

Anyagi dolgok:
Elsősorban szeretném megköszönni a Kedves
Hívek egész évi adakozását és áldozatkészségét. Ebben az esztendőben történt a telek
egyesítés befejezése: most már a templom
kertje egységesen a plébánia tulajdona a Földhivatalban is bejegyezve.
Nagy fába vágtuk a fejszénket, amikor megpályáztuk a templom külső renoválását. Erre a
célra kaptunk 800.000- Ft-ot. A hirdetésekből
tudjuk, hogy ehhez még kb. 6 első-vasárnapi
gyűjtésre lesz szükség, ha a testvérek ilyen
megértők, mint eddig. Isten fizesse meg az eddigi áldozatkészséget!
A részletes anyagi zárszámadás és 2009. évre
szóló költségvetés január második felében készül el és terjesztjük a képviselő testület elé,
ez utána tudunk majd érdeklődni a pontos számok felől.
A jó Istentől sok kegyelmet kívánok az új esztendőben!
Pályi László plébános

Félúton vagyunk Karácsony
és Húsvét között. A gyertya ezt jól kifejezi.
Benne van Karácsony csillogása, de benne
van Húsvét önfeláldozása is. Önmagunkat
emésztve tudunk világítani.
Csak úgy tudjuk mutatni a krisztusi utat az
embereknek, ha apránként feláldozzuk magunkat a másik üdvösségének oltárán, Krisztus módjára. Ezt nagyon könnyű kimondani,
de nehéz megcselekedni. Elsősorban nekem,
de másoknak is.
A világítás akkor ér valamit, ha utat mutat, s
nem akármerre, hanem természetfeletti irányba. Ha nem áldoznánk fel önmagunkat, akkor
semmi nem jelezné azt, hogy ez a világ csak
átmeneti, és erre alapozva, de helyette is jön
egy megdicsőült világ, ahol már nem lesz kérdés, hogy Krisztus kicsoda, és mi az, hogy
megváltás.
Sántha János

Keresztség

Barátok közössége

A keresztséggel minden gyermek olyan barátok gyülekezetébe illeszkedik be, akik őt sem
életben, sem halálban soha nem hagyják el,
mert ezek a társak Isten családját alkotják, s
ez önmagában hordozza az örökkévalóság
ígéretét.
XVI. Benedek pápa (Szerk. Faragó I.)
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FELNŐTT KATEKÉZIS:
Sajnos helyhiány miatt az alábbiakban csak a
kifejtett tanítások szűk kivonatát áll módomban leírni – remélem, ez is elegendő lesz az
elhangzottak felidézéséhez. Aki bővebb információra éhezik, annak ajánlom a kivonat utáni
könyveket is.

Pályi László atya: A Mária tisztelet
A Mária tisztelet dogmáit a következőkben
határozta meg az Egyház:
1.) Mária Isten Anyja:
A Szentírásban még nem olvashatjuk az Istenszülő kifejezést, szerepe háttérbe szorul Krisztus mellett. (Anya, Jézus anyja, Krisztus anyja, asszony, Úr anyja) Az „Isten anyja” kifejezést nyugaton a IV. században, keleten a III.
században kezdik használni. Kr.u. 431- ben az
Efezusi Zsinaton fogalmazzák meg véglegesen: Mária Jézus személyének anyja, aminek
alapja viszonya Jézus személyéhez.
2.) Mária mindenkor szűz:
A dogma alapja, hogy Krisztus a Megváltó,
aki a második isteni személy, így maga Isten.
Tehát Anyja sem veszíti el szüzességét Krisztus születésekor sem. Krisztus nem emberi
szeretet gyümölcse, szűzi fogantatása és születése preegzisztenciájával függ egybe (preegzisztencia: születése előtt élt, az Atyával
együtt létezik öröktől fogva.). Mária életének
alapja az odaadás, tisztaság, Istennek elkötelezettség, szüzesség.
3.) Mária szeplőtelenül fogantatott:
Létezése Isten kegyelmi adománya. A dogmát
1854- ben IX. Pius pápa hirdette ki. Lényege:
Mária Krisztus érdemeire való tekintettel létének első pillanatától mentes volt az eredeti
bűn minden szennyétől. Közvetítőként szerepet kapott a megváltás művében.
4.) Mária mennybe fölvett:
A dogma alapja Mária kegyelmi viszonya Jézushoz. A teljesen (test és lélek) megváltott
ember, akit Szent Fia dicsőített meg az emberek érdekében. Ezzel mutatta, hogy a megváltás valóság. A dogmát 1950- ben XII. Pius
pápa hirdette ki.
Ajánlott olvasmány: Fila Béla: Krisztus misztériuma, 205- 212 old.
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Dr. Bolberitz Pál:
Aquinói Szt. Tamás öt istenérve:
Bolberitz atya igen érthető magyarázatát sajnos nem tudom leírni, így csak az érveket sorolom fel. Remélem, sikerül megértetni.
1.) A „mozgásból” vett istenérv:
A világban van mozgás. Mindazt, ami mozog,
valami más mozgatja: a világban mozgatók és
mozgatottak soraival találkozunk. Minthogy
lényegileg egymás alá rendelt mozgatók sorában nem lehet a végtelenbe menni, föl kell tételeznünk valamiféle első mozdulatlan mozgatót, akit Istennek nevezünk.
2.) A létesítő okok sorából vett istenérv:
A létesítő ok és az okozat közötti összefüggést
a filozófia a tapasztalat alapján állítja. Az
okozatok teljes magyarázatához a létesítő
okok sorait kell föltételeznünk, mert semmi
sem lehet önmagának létesítő oka. Minthogy a
lényegileg egymás alá rendelt létesítő okok
sorában nem lehet a végtelenbe menni, fel kell
tételeznünk valamiféle első létesítő okot, akit
Istennek nevezünk.
3.) A létezők esetlegességéből kiinduló istenérv:
A világban vannak olyan valóságok, amelyek
képesek lenni és nem lenni: ezek a pusztulásra
képes esetleges valóságok. A pusztulásra képes esetleges valóságok alapjának szükségszerűnek kell lennie. Minthogy a szükségszerűségük alapját másban bíró valóságok sorában
nem lehet a végtelent bejárni, fel kell tételeznünk az önmaga által szükségszerű állapotot,
akit Istennek nevezünk.
4.) A tökéletességi fokozatokból vett érv:
Tapasztalatunk adatai szerint a transzcendentális tulajdonságok és a velük közvetlen kapcsolatban álló egyszerű tökéletességek a különféle létrendekben és egyedekben nem azonos fokban vannak jelen. E fokozatokat valamiféle abszolút támponthoz igazodva állapítjuk meg. Az abszolút támpontnak, azaz a legtökéletesebb lénynek valóságosnak kell lennie, mert az említett tulajdonságok és tökéletességek fokozatos és korlátozott előfordulását csak ezzel a föltételezéssel tudjuk magyarázni.
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5.) A célirányosságból vett istenérv:
A természet világában egyrészt belső, másrészt hierarchikus célirányosság jut érvényre,
amennyiben az értelem híján levő létezők
mind egyenként, mind egymással összhangban célirányosan tevékenykednek. A célirányos tevékenységre a véletlen, a dolgok természete és a törvények nem adnak elégséges
magyarázatot, azért a célirányos tevékenység
magyarázatához szándékos irányítást kell föltételeznünk. Minthogy a természeti létezők
nem rendelkeznek értelemmel és mégis célirányosan működnek, tevékenységük magyarázatához egy olyan értelmes és akarattal rendelkező lényt kell föltételeznünk, aki a természet dolgait célra irányítja.
Ajánlott olvasmány: Turay Alfréd: Istent kereső filozófusok (Szent István Társulat)
Horváthné Kati

Idősebbek teadélutánja
November 29-i találkozónkon az
adventről beszélgettünk. Ezután
Nagy György, egyházközségünk
tagja, személyes élményeit osztotta meg vetített képes előadásban. A Perzsa-öböl partján
levő kicsiny iszlám ország, Katar keresztény
közösségeinek életét és hatalmas templomát
láthattuk. Ez valóban példaértékű, hiszen több
száz ázsiai és európai vendégmunkás így gyakorolhatja hitét.
December 20-án tartottuk karácsonyi összejövetelünket. A kellemes beszélgetésen kívül a
hangulatot Jakabné Márti és Parizánné Klári
zenés-énekes műsora tette meghitté Faragó
Ákos harmónium kíséretével. A betlehemes
csoport Csambalik László és felesége Hajni,
Jakab Viki, Faragó András, Tajti Márk és Dávid szereplése szép élménnyel gazdagított
bennünket. Élő és elhunyt társainkért is imádkozva búcsúztunk kegyelemteljes ünnepeket
kívánva.
Mihály Péter
Nagyböjti lelkigyakorlatot tart
templomunkban
Dr. Kerényi Lajos piarista atya
március 20,21 és 22-én
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HÁZASRANDI
A 2008. év végén megújult formában és tartalomban újraindítottuk a Családakadémiát,
melynek alcíme így hangzott:
Szeretnél ismét randevúzni életed párjával?
Annak érdekében, hogy házasságunk örömteli
maradhasson, érdemes ezeket a randevúkat a
meghittség mellett tartalmassá is tenni. Ehhez
kínálnak jó alkalmakat a havonkénti rendszerességgel megrendezésre kerülő Házasrandi
esték.
Az első két alkalommal tizenkét pár jött el,
akik a hittanteremben gyertyafényes asztalkáknál foglaltak helyet. Minden Házasrandi
egy kis finomsággal kezdődik, majd néhány
gyakorlatban is alkalmazható bibliai gondolat
megosztását követően a párok kettesben beszélgettek közös dolgaikról. A kurzus munkafüzetének elgondolkodtató kérdéssorai hasznos segítséget nyújtottak a házaspárok négyszemközti beszélgetéseihez.
A novemberi alapozást a kommunikáció fejlesztése követte decemberben.
2009. január 24-én az est témája
a konfliktuskezelés lesz.
Ebben a 8 részes sorozatban újabb párok csatlakozását már nem tudjuk fogadni a hittanterem befogadóképességének limitáltsága miatt.
Gerber Gábor és Zsuzsa szervezők

Nagyböjti előkészület
Nagyböjtben lelki előkészület
kezdődik a Plébánián, melyre
szeretettel várjuk régi imádkozó
társainkat. Azokat is, akik szeretnének mélyebben, esetleg új módon utat találni Jézushoz, így Őt jobban megismerni és életükben odaadóbban követni.
Szükségeltetik: – Isten után vágyódó szív
– Szentírás
– napi 15-30 perc otthoni ima.
Hetente egyszer, hétfőnként 18-tól 19 óráig,
összejövetel a Plébánián. Szeretettel várunk!
Első alkalom: február 23. hétfő 18 óra.
Keszthelyi László és Ágnes
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TANÍT AZ ÉLET:
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AZ ÁLDÁS

P. Henri Nowen egy kiváló szerzetes az egyetem világából egy Arca-ban lévő fogyatékosok közösségébe vonult vissza. Egy mozgássérült leány azzal a kéréssel fordult hozzá, hogy áldja meg.
Henri atya a kérés után egy keresztet rajzolt a leány homlokára, akinek az áldás
ezen formája nem tetszett.
– Ez nem jó – mondotta. Egy igazi áldást akarok. – Bocsáss meg... adok egy igazi áldást,
de majd csak a kápolnában.
A liturgikus ima után Henri atya így szólt:
– Janet kért tőlem egy különleges áldást. Úgy
érzi szüksége van rá.
A leány felállt és odament Henri atyához, aki
egy hosszú, fehér ruhában volt, amely kezét és karját is betakarta. Janet átölelte és fejét mellére hajtotta. Henri atya természetes
mozdulattal betakarta a leányt, aki szinte eltűnt a bő liturgikus ruha ráncaiba.
Egy pillanatnyi csend után Henri atya megszólalt: – Janet, az a vágyam, hogy te is
érezd, Isten mennyire szeret téged. Nagy
kincs vagy te az Ő szemében. Mosolyod, barátságos személyiséged közösségünket gazdagítja. Jótetteid is növelik lelked szépségét. Tudom, hogy ezekben a napokban levert vagy és
szomorúság van szívedben. Éppen ezért felhívom figyelmedet, hogy ki is vagy: egyedülálló személyiség vagy, akit Isten és ez a közösség nagyon szeret.
Janet felemelte fejét, mosolygott. Szemeinek csillogása azt árulta el, hogy ilyen áldást
kívánt.
Janet után mindegyik mozgássérült ilyen áldást kért. Egy huszonnégy éves ápoló is felemelte kezét és megkérdezte:
– Hát én kimaradok? – Dehogy, gyere te is!
Átölelte és így szólt:
– John, olyan jó, hogy te is közöttünk vagy.
Isten téged is szeret. Jelenléted mindenki öröme. Amikor nehézségeid vannak és az élet
terhe nyom, gondolj rá, hogy a Végtelen szeret téged és magához vonz.
A fiatalember könnyes szemmel válaszolta:
– Köszönöm.
Ha átkoznak, jobban lever, mintha áldást
mondanak ránk. Éljük át az áldás szépségét!
Amikor az élet nehéz és a dolgok nem mennek, gondold meg ki vagy. Isten végtelen szeretettel szeret és a körülötted lévők is.
Bruno Ferrero
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KATALIN-BÁL
Plébániánk fiataljai Katalinbált szerveztek a Katolikus
Körben november 15-én. A
bálon a hagyományos bálok hangulatát igyekeztük idézni. Meghívtuk nemcsak plébániánk, hanem más újpesti plébániák híveit is. A
vendégeket bóléval vártuk. A bált László atya
beszéde, majd a fiatalok által bemutatott csacsacsa tánckoreográfia nyitotta meg. Ezután a
kisebbeket játékokkal vártuk a kisteremben,
míg a nagyobbaknak a nagyteremben volt a
büfé, illetve szólt a talpalávaló a klasszikus
szalontáncoktól egészen a néptáncig, éjfél
után pedig a könnyedebb műfajokig. Az este
folyamán köszöntöttük a Katalinokat. Hallhattunk egy rendhagyó Hamupipőke előadást, és
természetesen a tombola sem maradt el.
Köszönjük mindenekelőtt Csambalik László
főszervezőnek, Pálházi Katalinnak, a tánckoreográfia betanítójának, és Tajti Marcinak, aki
a zenéről és a technikáról gondoskodott, és a
többi közreműködő szervezőnek a tartalmas,
szép estét.
Arnold Ákos

Szent Miklós köszöntése
a Plébánián
December 6- án délután Mikulási megemlékezést tartottunk az Újpestkertvárosi Szt. István Plébánia hittantermében. László atya nyitó beszéde után a Bajza
utcai általános iskola elsős, ötödikes, hatodikos és hetedikes hittanos növendékei, rendhagyó, összevont „mikulási hittanórán” meséltek Miklós püspök eltérő ünneplési módjáról, életéről és legendáiról. Ismertté vált,
hogy Mikulás-várásra a fényesre pucolt csizma ablakba illetve ajtó küszöbre helyezése:
„hungaricum”.
A „hittanóra” végén versek, utána zenés köszöntők, a gitáros együttes vezette közös
éneklés csalogatta közénk, a püspöki öltözetben érkező, csokoládét osztogató Mikulás bácsit.
Gántiné Paulus Noémi
Köszönjük Nomi néni hitoktatónak a felkészítést és Pimpának a zenei hátteret!
Szerk.
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KARÁCSONYI PÁSZTORJÁTÉK
A plébániai gyerekek és ifjak idén is
bemutatták a pásztorjátékot december
24-én a templomban. Az előadást
megszokott módon
angyali énekek kísérték. Felidézhettük az ismert eseményeket a Szent Családról és a pásztorokról. A történet azonban ördögi fordulatot
is tartogatott, mely során a pásztorok megmutatták, hogyan maradjunk meg a kísértések ellenére is a Jézushoz vezető úton. A történet
így a felnőttek számára is nem várt mondanivalóval zárult.
Köszönjük Csambalikné Simon Hajnalkának
a pásztorjáték rendezését, és a Márfi házaspárnak az orgonás és gitáros zenei kíséretet. A
szereplőknek pedig gratulálunk a szép előadáshoz!
Arnold Ákos

VÁNDORBETLEHEM
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 szervezésével kelt útra a két angyal: Simon Hajnalka és
Jakab Viktória, valamint a három pásztor: Faragó András, Tajti Dávid és Tajti Márk. December 20-án mentek az idősekhez és a családokhoz, hogy a megszülető Kis Jézust dicsőítsék és hirdessék az emberek közötti békességet. Az ajándékozók is részesültek az örömből, látva a családtagok mosolyát és szeretetét. Isten áldja az újesztendőben is a szolgáló
szeretettel tevékenykedőket!
Szerkesztő
Gratulálunk!
Születésnapi jókívánságainkat küldjük
Ferenc atyának (jan. 1.) és
László atyának (febr. 1.)
Isten áldása legyen további életükön
is!

2009. január-február

Sikeres karácsonyi ajándékkészítés
December 13-án, karácsonyi ajándékkészítésre vártuk a fiatalokat minden korosztályból
a plébániára. Mindenki talált magának elfoglaltságot a sok lehetőség között 2 évestől a
nagymamakorig.
Nagy örömömre szolgált, hogy idén igen
nagy érdeklődés övezte ezt a programot. Tömve volt hittantermünk!
Legnagyobb sikere a mézeskalács-sütésnek volt,
amelyet a Szilvácsku család vezetett, tanítgatott.
Lehetőség volt még üvegmatrica-festésre, gipszöntésre, dekopázso-lásra, sóliszt gyurmázásra. Idén is
készítettünk illatosítót narancsból és szegfűszegből, sőt Luca nap lévén, ültettünk pici cserepekbe búzamagokat is, amelyek
karácsonyra szépen kikeltek.
Remélem, a kis kézzel készített kedves
ajándékok, sok szülő és gyerek szívét dobogtatta meg Szenteste a karácsonyfa alatt.
Jövőre is találkozunk!
Márfiné Rétfalvi Noémi

FELNŐTT KATEKÉZIS
4. előadása: 2009. január 28. szerda 18 h
Előadó: Dr. Lukács László piarista
Téma: „Aki engem lát, az látja az Atyát”
5. előadása: 2009. február 28. szerda 18 h
Előadó: Vendrey Gábor szalézi plébános
Téma: Az élet építő kövei
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!

