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PÜNKÖSD ÜNNEPE
A Szentlélek indította el az Egyházat, a Szentlélek az, aki a mi
nagy családunkat, az Egyházat
összetartja és ebben a nagy családban mindannyiunknak megszabja feladatát. Szebben nem is tudta volna
szemléltetni ezt a dolgot Szent Pál, mikor az
Egyházat az emberi testhez hasonlította. A
testben minden tagnak megvan a maga feladata: a kéznek, a lábnak, a szemnek, a fülnek, a
szájnak és még sorolhatnám tovább. Ezeket a
feladatokat nem lehet felcserélni és nem lehet
nélkülözni. Ugyanígy az Egyházban is:
mindannyiunknak megvan a maga feladata,
amit mi láthatunk el és nem más. Nem különleges feladatokról van itt szó az Egyház életében, hanem arról, hogy mindenki - kicsik és
nagyok - ott éljenek igazi keresztényként,
ahol éppen vannak. Az édesanyák keresztény
életre nevelve gyermeküket, a gyermekek
keresztényhez méltóan viselkedve az iskolában. Mindehhez a Szentlélek segít bennünket,
hogy megvalósítsuk feladatunkat.
Ezen az ünnepen gondolkozzunk el azon,
hogy mennyire engedjük működni bennünk a
Szentlelket, aki lelkünk édesanyja. Engedjüke hogy tápláljon, erősítsen, és az Egyház nagy
családjának életképes, hasznos tagjaivá tegyen. Ha úgy találnánk, hogy nem adtunk
elég teret neki, nem kell feladni: Istennél
mindig van újrakezdés, Isten mindig hajlandó
elfelejteni azt, ami volt. Kérjük a Szentlelket
magunkra, családunkra, közösségünkre. (VP)

FELNŐTT KATEKÉZIS:
Apatini Ferenc: Tövisbe rózsát oltok
Apatini Ferenc igen tartalmas előadást tartott.
a Gulágon megélt élményei alapján. Könyvéből idézve mutatta be az ötvenes- hatvanas
évek terrorját, kegyetlenségét, ennek a kornak
minden kétszínűségével együtt. Egyik mondani valója az, hogy hitünket minden körülmény között meg kell tudjuk élni. Ebben nem
akadályozhat meg senki akkor sem, ha szabadságunkat, életünket, szeretteinket elveszik
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tőlünk. Sokat idézett saját könyvéből, amit
sok szeretettel ajánlok mindenkinek, akit a
fenti téma érdekel és amelyben részletesen
megírja mindazt, amiről mostani előadásában
szó volt.

Dr. Faragó István: A lelkiismeret
Istvánt azt hiszem, mindannyian ismerjük
évek óta, s ezért igazán örültem neki, hogy ő
is elszánta magát egy előadásra. Tudása, lelkesedése megvan hozzá, mivel ő is elvégezte
a PPKE hitoktatói szakát és két éve diplomázott a fenti témából. Azóta is lelkesen és rendszeresen foglalkozik mindennel, ami segít
megérteni és megélni keresztény voltunkat.
Az előadás-sorozat célja, hogy minél inkább
megismerjük saját hitünket, így megfelelően
felkészüljünk a mai kor téveszméi és szektái
ellen. A hit és az ész egysége elengedhetetlen,
minden magát kereszténynek valló ember
számára. A közömbösségre nincs mentség.
A keresztény ember számára Krisztus követése nem lehetséges anélkül, hogy magában fel
ne fedezné Isten hangját, ne figyelne annak
jelzéseire. Mindennapi kapcsolatunk Istennel
elég egyoldalú lenne, ha elfojtanánk a bennünk lévő isteni hangot és csak önmagunkra
figyelnénk – bár a mai kor átlagembere egyre
inkább ebbe az irányba halad. Engedi, hogy
erre lökjék…
A II. Vatikáni Zsinat Gaudium et Spes c. dokumentuma részletesen tárgyalja az ember
méltóságának alapjait:
Az ember test és lélek egysége, az isteni értelem fényének részese. Lelkiismeretében Isten
irányítja, a személyiség szabadságára hivatott,
az isteni élet meghívott örököse.
Testünk ugyanazokból az elemekből áll, mint
a természet, de hallhatatlan lelkünk van. A
lélek tulajdonságai: értelem, szabad akarat,
érzelem. Ebből az értelem és a szabad akarat
hordozza istenképiségünket, ezekkel csak az
ember rendelkezik. Ez a kettő adja, hogy hivatásunk van és felelősséggel tartozunk tetteinkért. Ez a felelősség az erkölcsi cselekedetekben teljesedik ki.
Az istenképiség a halálos bűnnel sem veszik
el, ekkor, csak a megszentelő kegyelem, ami
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bűnbánattal, feloldozással visszanyerhető. A
test és lélek együtt felelős cselekedeteinkért,
tehát együtt üdvözül vagy kárhozik el. Az
értelmünk a felismert igazságot felkínálja az
akaratnak, az pedig a jóra, tehát végső soron
Istenre irányítja a cselekedetet. A teremtéskor
nekünk adott feladatot (a világ tovább alakítása Istennel) kell elvégeznünk, ez adja életünk
értelmes célját.
Minden ember meghívott az üdvösségre és
mindenki megkapja a kegyelmet Istentől,
hogy ezt a célt el tudja érni. Minden döntés
szabad akaratunktól és értelmünktől függ.
Tőlünk függ, tudunk-e a teremtésben Isten
munkatársai, gyermekei lenni? Az egyházatyák Isten és ember kapcsolatát a „teózis =
megistenülés” szóval fejezték ki. Isten a második isteni személyben emberré lett és ez
által az embert az isteni létrendbe emelte. Ez a
„csodálatos csere” fogalma – Isten emberré
lett, hogy az ember megistenüljön.
A spontán, mindennapi cselekedetnek (séta,
evés) nincs erkölcsi vonzata. Az azonban,
hogy hogyan, kivel, mi célból teszem azokat,
meghatározza a cselekedet erkölcsi értékét. A
cselekedet tárgya és szándéka mindig be kell
illeszkedjen abba az életvitelbe, aminek végső
célja Isten, tehát maga a „Jó”. Tetteinket nagy
mértékben befolyásolják a körülmények, amelyek csökkenthetik, vagy növelhetik felelősségünket.
Sajnos sok mindenről nem tudtam írni, de
ősszel is tart előadást, ahol erről a témáról sok
érdekeset hallunk még. Mindenkit szeretettel
várunk minden további előadásra is!
Horváthné Kati

SZÁZ ÉVES A FŐOLTÁRUNK
Idén, június 18-án lesz száz éve, hogy főoltárunkat (és valószínűleg vele együtt a két mellékoltárt is) felszentelték. Ennek alkalmából
emlékezünk meg pár szóval az oltár történetéről.
A főoltárt 1907 körül rendelte meg Vaszary
Kolos hercegprímás, a nyitranováki Sziklai
Józseftől, aki oltárépítő volt. Az oltárépítmény (amely jóval magasabb volt mai méreténél – ld. a fényképen) 1909-re a gráci Irgalmas Nővérek kápolnájába került, mely a
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letelepített apácák anyaházának épült. Végül
június 18-án sor került a kápolna felszentelésére és vele az oltárok megkenésére is, amit
Kohl Medárd, esztergomi segédpüspök végzett. Később, amikor a rendet a kommunista
hatalom feloszlatta, a házat államosították.
Ekkor, az 1950-es évek elején mentették át
templomunkba a főoltárt, a mellékoltárokat és
néhány szobrot (pl. Szűz
Mária szobrát). Azonban a mi templomunk
belmagassága sokkalta
kisebb volt, mint az
oltár eredeti helye, ezért
annak csak egy részét
tudták felállítani. Végül
is templomunkban több
átalakítás volt még, míg kialakult a ma is látható formája.
A főoltárban elhelyezett ereklye kérdéseket
vet fel: vajon kinek a földi maradványaiból
származnak ezek? 1909. április 3-án a kincstáros (Rajner Alajos püspök), ereklyéket helyezett el az oltárkövekben, amelyeket elküldött az oltárokhoz. Ekkoriban kapott az egyházmegye ajándékba, a velencei pátriárkától
Szent Gellért ereklyéket. Ezeket elosztották
az egyes kápolnák között. Mivel az anyaház a
Gellért-hegyen helyezkedik el, és az időpontok stimmelnek, valamint egyéb iratok homályos kijelentéseiből sejthető, hogy a háznak
küldött Szent Gellért ereklyét helyezték végül
a főoltárba.
Természetesen sok mindent lehetne még írni
az oltárról, de az érdeklődés felkeltésére ennyi
is elegendő. Ez évben ünnepelhetjük tehát az
áldozatbemutatás egyik színhelyének, a főoltárnak 100. évfordulóját. Azonban az eredeti
oltárépítményből készült (kiegészítéssel) a
szembemiséző oltárunk is, melyet id. Parizán
János készített el.
Adja Isten, hogy meg tudjuk becsülni azokat a
berendezéseket, melyek az Isten tiszteletéhez
segítenek!
Molnár Miklós
(További információkat a szerző
TEMPLOMUNK c. könyvéből kaphatunk.)
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Az Egyházközségi
Képviselőtestületi Választás
Rendhagyó egyházközségi közgyűlésre kaptak meghívót. Április 18-án, az esti szentmise
után találkozott utolsó alkalommal a testület.
László atya értékelte az elmúlt éveket, ismertette a közeljövő feladatait, majd ezt követően
szép emléklapokkal – melyet az eddigi világi
elnök, Gerber Gábor dr. készített – köszönte
meg a képviselőknek sok éves (évtizedes)
áldozatos munkáját, melyet a közösség szolgálatában végeztek.
A régi testület tagjait kérte, hogy a továbbiakban is támogassák Plébániánkat.
Ezt követően a világi Elnök ismertette a másnapi választás menetét, melyet az alábbiakban
mellékelek.
Az új, még püspöki jóváhagyásra felterjesztendő tagoknak előre is gratulálunk, és Isten
áldását kérjük úgy életükre, mint munkájukra.
Főszerkesztő

A választás a következőképpen zajlott:
2009. április 19-én, vasárnap, négy szentmise
idejében nyílott lehetőség szavazni. A templom előcsarnokában, a szertartásokat megelőzően és a szentmiséket követő áldás végeztével fogadták az alábbi választási bizottság
tagjai a választásra jogosultakat.
Választási Bizottság elnöke:Hirmann László
A bizottság tagjai két munkacsoportban dolgoztak a választás napján.
1. Szavazatszedő Bizottság: Csizmadia
Károlyné, Kovách Sándor, Kármán Veronika
2. Szavazatszámláló Bizottság: Csizmadia
Károly, Szórádi Miklós, Gyulai Sándor
(Utóbbiak a korábbi képviselőtestület leköszönt tagjai).
Az egyesített bizottság tagjai megbízásukat a
munkáját befejező képviselőtestülettől kapták,
2009. április 18-án, a záró közgyűlésen.
Szavazati jogával 289 tagja élt az egyházközségnek. Egy érvénytelen szavazat volt.
A pontok numerikus sorrendje alapján a következő eredmény született:
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Szám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26
27.
28.
29.
30.

Név

Szavazatszám

Dr. Gerber Gábor
Csambalik László
Márfiné Rétfalvi Noémi
Jakabné Kovács Márta
Dr. Faragó István
Gerber Zsófia
Gerber Zsuzsa
Dr. Keszthelyi László
Czermann Tamás
Arnold Ákos
Hirmann László József
Dr. Kőrös András
Vágvölgyi Gergely
Dr. Keszthelyi Attila
Horváth János
Csambalikné Simon Hajnalka
Tajti Róbert
Horváth Jánosné
Gersei Tamás
Dr. Hollósy Ferenc
Valkóczi József
Belakovics Ottóné
Dr. Szilvácsku Zsolt
Lukács Márta Karola
Szlatényi György
Molnár András
Parizán Tamás
Dr. Ozsváth Gyuláné
Molnár Orsolya
Pálfi Imre

249
203
187
185
183
179
178
175
168
158
156
152
147
144
140
136
135
135
125
120
117
116
112
111
93
91
91
81
78
61

A választási eredmény alapján Pályi László
plébános javasolta, hogy a képviselőtestület
tagjai közé jutott házaspárok egyik tagja szavazati joggal, a másik tanácsadói joggal vegyen részt a testület munkájában. Ezt a házaspárok elfogadták és megnevezték a szavazati
joggal rendelkező felet.
A fentiek alapján püspöki jóváhagyásra az
alábbi személyek lettek felterjesztve, akik
választás útján illetve tisztségük alapján kerültek a képviselőtestületbe.

Képviselőtestületi tagok:
Arnold Ákos
Czermann Tamás
Csambalik László (Csambalikné Simon
Hajnalka)
Dr. Faragó István
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Dr. Gerber Gábor (Gerber Zsuzsa)
Gerber Zsófia (Tajti Róbert)
Hirmann László József
Horváth János (Horváth Jánosné)
Jakabné Kovács Márta
Käfer György (iskola igazgató)
Dr. Keszthelyi Attila
Dr. Keszthelyi László
Dr. Kőrös András
Lovász Judit (karitász vezető)
Márfi Ferenc (kántor)
Márfiné Rétfalvi Noémi
Mihály Péter (hitoktatók képviselője)
Sergőné Egedi Katalin (óvoda igazgató)
Vágvölgyi Gergely

Póttagok:
Belakovics Ottóné
Gersei Tamás
Dr. Hollósy Ferenc
Dr. Szilvácsku Zsolt
Valkóczi József
Hirmann László
Választási Bizottság elnök
Újpest-Kertváros, 2009. április 19.

Idősebbek teadélutánja
Február 28-án tartott teadélutánunkon hamvazószerdáról és a nagyböjt céljáról, a lelki megtisztulásról
beszélgettünk. Ezután videón megnéztük a
jeruzsálemi Szent Kereszt görög monostorról
szóló filmet.
Március 28-án jöttünk ismét össze. A húsvéti
Szent Háromnapról, legnagyobb ünnepünkről
volt szó, az Oltáriszentségről, a passióról, a
kereszthalálról és a feltámadásról. Jucika két
szép verssel ajándékozott meg bennünket.
Unghy Sándorné, Marika pedig beszámolt
medjugorjei zarándokútjáról.
Ezután videón megnéztük a 93 éves Olaffson
Placid atya tanúságtételének első részét,
amelyben elmondta, hogy a Gulágon töltött
rabságát küldetésnek fogta fel, s ebben Isten
mindig segítet.
.
Mihály Péter
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Laudate Kórus Hírei
Lelkigyakorlatunkról
Április 18-án Csépányi Gábor vezetésével
néhány órás elmélkedésre ültünk össze. Gábor
Istennel való kapcsolatunkról beszélt: istenképünkről, Istenhez való viszonyunkról, elvárásainkról és Isten felénk irányuló válaszunkat, viszonzásunkat váró szeretetéről. Ezután
félórás csendes szentségimádás alatt módunk
volt Istenünkhöz fordulni. A délutánra az esti
szentmisén való részvétel tette fel a koronát.
Köszönjük!
Programok:
Június 7. 19 h Beharka Pál orgonaművész
hangversenye lesz, melyen közreműködik az
Újpesti Baptista Kórus és a Laudate Kórus
Június 21. Régi kórustagok és jelenlegiek
találkozója: 17 órakor próba. 18 órakor
szentmise (közös éneklés). 19h Kerti-party
szalonnasütés, beszélgetés.
Remélhetőleg kellemes együttlét lesz.
Új tagok jelentkezését is várjuk közösségünkbe! Próbák péntekenként 18.30h –kor a
hittanteremben.
Jakabné Kovács Márta kórusvezető

LEÁNYTÁBOR 2009
Az idén is megrendezzük a plébániai fiatalság
részére a leánytábort, amire szeretettel várjuk
a jelentkezőket!
Helyszín: Szécsény, ferences kolostor
Időpont: 2009. augusztus 10 - 14. (hétfőtől
péntekig) 5 nap, 4 éjszaka
Szállás: a ferences kolostor 2 hittantermében
(matracon, tehát hálózsák, lepedő, kispárna
kell). Mosdó, zuhany, WC, konyha van.
Étkezés közösen - amit főzünk, azt esszük.
A tábor díja: 8.000,- Ft / fő, jelentkezéskor
3.000 Ft fizetendő.
A jelentkezési lapokat és a programot a templomi asztalkán lehet majd megtalálni és kérem, hogy a plébániára, vagy nekem személyesen adják le az előleggel együtt.
A részletekkel kapcsolatban a 06/30- 299
8882, vagy 389- 4810 telefonon,
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vagy a hjanne@drotposta.hu e-mail címen
adok információt minden érdeklődőnek.
Minden hajadon leányzót szeretettel várunk!
Horváth Jánosné, Kati

TANMESE:

Ha megdobnak kővel
Egy férfi éveken keresztül gyűjtött
arra, hogy megvehesse élete első autóját.
Sok munkájába és lemondásába került, de
SIKERÜLT! Nagy izgalommal hajtott hazafelé, hogy a családjának megmutassa az ÁLOM
autót. Útközben elhatározta, hogy beugrik a
közeli barátjához és megosztja vele is örömét.
Gyorsan megállt a háza előtt és nagy lendülettel elkezdett tolatni. Ekkor hallja, hogy a kocsiján koppan egy kavics. Lefékezett, kiszállt
a kocsiból, látta, hogy egy kisfiú dobta meg a
kocsiját, s ezzel már meg is sérült az álomautó.
Elkezdett éktelenül kiabálni a gyerekkel:
normális vagy Te? Jól elverlek, hogy elmenjen a kedved az ilyen állatságoktól! A fiúcska
előbb megszeppent majd így szólt – Nem tehettem mást, túl messze voltam, hogy a hangom meghallja. Csak így állíthattam meg,
hogy ne tolasson tovább. Mozgássérült testvérem előre ment a tolószékkel, de túl gyorsan
ment és felborult. Pont az Ön kocsija alá esett,
így muszáj volt megdobnom, hogy megállítsam!
A férfi elszégyellte magát, felsegítette a kisfiút és visszaültette a kerekesszékbe. Az eset
után a férfi a kocsin soha nem csináltatta meg
a fényezést. Az megmaradt emlékeztetőnek.
„Ha megdobnak kővel” talán azért van, hogy
a figyelmünket felkeltse! Nehogy valami nagy
bajt csináljunk, ha nincs időnk meghallani a
jelzéseket, vagy túl elfoglaltak vagyunk, hogy
figyeljünk rájuk! Néha kell, hogy „megdobjanak kővel” ahhoz is, hogy megálljunk, hogy
elgondolkozzunk, mi is történik körülöttünk.
Tudatában lenni annak, hogy amit tervezek,
az előre visz-e engem, és segít-e másoknak?
Hollósy Ferenc dr.
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Május 3. 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

Könyvismertetés:
„Felelősségünk a teremtett világért”
A fenti címmel jelent meg 2008 decemberében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
körlevele a teremtett világ védelméről, amely
alcíme: „Minden általa és érte teremtetett…”
(Kol 1,16).
A körlevél átfogóan közelítve meg a teremtett
világ és a társadalom, benne különösen a hívő
közösség kapcsolatát és felelősségét tárgyalja
a téma természettudományos, filozófiai, teológiai és lelkipásztori, illetve közösségi és
egyéni vonatkozásainak, szempontjainak bemutatásával.
A körlevél készítői megállapítják, hogy „az
ökológiai válság: erkölcsi probléma. Kiderült,
hogy a válság leküzdésének útja közé különösen is hozzátartozik az ember gondolkodásmódjának, szemléletének változása, amelyen a
Krisztust követő hívek a kovász értelmében
kiemelt szerepet kell, hogy vállaljanak.”
(80.o)
A hívő közösségek számára a körlevél és a
tanulmányok rendkívül jó alapot kínálnak
beszélgetések útkeresések számára és segítséget nyújthatnak az aktív szerepre, részvételre
való felkészüléshez.
A körlevél és a tanulmányok az Országos
Lelkipásztori Intézet internetes oldalán ingyen
elérhetők és a Szent István Társulat üzletében
nyomtatásban is kaphatók.
www.teremtesvedelem.hu/korlevel/korlevel1
Összeállította: dr. Szilvácsku Zsolt

2009. május-június

Kertvárosi Krónika

7

M E G H Í V Ó

NAGYMAROSI IFJÚSÁGI

CSÉPÁNYI GÁBOR

TALÁLKOZÓ MÁJUS 23.

DIAKÓNUSSÁ SZENTELÉSÉRE

Utazunk, érkezünk, találkozunk…
Hova, hova? – szoktuk kérdezni. Mindenki
csak megy a feje után vagy épp amerre sodorja az ár… És te honnan jössz? Merre tartasz?
Bolyongsz csak vagy van elérendő célod? És
ha elérted, azután van-e célod? És azután? És
azután? Na és azután?
Úton vagyunk, mint Saul Jeruzsálemből Damaszkuszba: valahonnan valahova. Célba érni
csak az tud, aki elindul. Van-e bátorságod
elindulni, vagy csak egy helyben toporogsz?
Ha már elindultál, kit követsz? Hol tartasz
utadon? Találkoztál-e már Vele, aki felülről
látja utadat és ha kéred, útba igazít?
Vannak állomások az életünk során, ahol meg
kell állnunk: feldolgozni az addig megélt élményeket, hogy azután még tudatosabban
járjuk utunkat. Vannak útelágazások az életünk útján, amikor határoznunk kell: merre
tovább? Kész vagy dönteni? S ha netán rossz
utat választottál, rossz navigátort követtél
vagy elfáradva, saját életutad szélén üldögélsz, van-e erőd újra felállni, elindulni, és ha
kell, akkor újratervezni az útvonalad?
Isten nagyra tart téged, hiszen saját magáról
mintázott! Hiszed-e, hogy óriási terve van
veled? Érdekel-e, hogy mi az?
Szeretettel hívnak és várnak Nagymarosra!

Hálával Isten és mindazok iránt, akik
hivatásom eddigi útján elkísértek,
örömmel tudatom, hogy diakónussá szentelésem az
Esztergomi Bazilikában,
2009. május 16-án, a 10.30 órakor lesz.
A szentelési szentmisére és az azt követő,
Szent Erzsébet Középiskola dísztermében
(Mindszenty tér 7, bejárat a Kis-Duna felől)
tartandó szerény agapéra nagy szeretettel hívom a kedves híveket, hogy együtt imádkozzunk és ünnepeljünk
Csépányi Gábor

KIRÁNDULÁS BÖRZSÖNYBE
Meghívjuk a Plébánia kedves híveit és barátait egy kellemes börzsönyi túrára (kb. 10 km)

Kóspallag - Márianosztra
Időpont: 2009. május 9. szombat
Találkozás: 7.30 h Rákospalota-Újpest vasútállomáson
Érkezés: 17h a vasútállomásra
Útiköltség: kb. 2000 Ft. (teljesáron).
Várunk minden régi és új túrabarátot!
Szórádi Miklós, Rózsa, Lojzi…
Az Élő Rózsafüzér

FELNŐTT KATEKÉZIS

Zarándoklat Budapestért
h

8. előadása: 2009. május 14. csüt. 18,30
Előadó: Dr. Puskely Mária író-fordító
a Patrona Gimnázium szegény
szerzetes nővér rendbeli tanára
Téma: A szerzetesség napjainkban
h

9. előadása: 2009. június 4. csüt. 18
Előadó: Nyéky Kálmán atya
Téma: "A víz szalad, a kő marad" avagy
bioetika: abortusz, eutanázia, klónozás,
nemiség az Egyház tanításában
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!
Horváthné Kati

május 16-án, szombaton lesz

VIRRASZTÁS IRGALOMÉRT
2009. július 3-4. 21:00-06:00-ig
Kelemen Imre atya lesz az ünnepi szónok,
és a Mária Rádió is valószínűleg közvetíti.
Részletes program később, plakátokon.

Gyermeknapi vigadalom
a templomkertben május 30-án, szombaton
(Részletek a hirdető táblán.)

