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MESZLÉNYI ZOLTÁN
MAGYAR VÉRTANÚ
PŰSPÖK

1892. január 2-án született és január 15én keresztelték meg, szintén Hatvanban, a
Szent Adalbert templomban. Apja tanító,
majd tanfelügyelő volt. Ősi dunántúli nemesi család sarja. Címerűk keletkezésének dátuma:1242. év. A született öt gyermek közül, Zoltán a második volt. Az esztergomi
bencés gimnáziumban érettségizett.
Vaszary József esztergomi érsek küldte
Rómába, a Pápai Gergely Egyetemen tanult.
Ott szentelték pappá, 1915. október 28-án.
Későbbiekben, kispapokhoz szólva, erre így
emlékezett: „Egy szép napon pedig jelentkeztünk a püspöknél, kértük felvételünket,
kértük, hogy adja ránk azt a ruhát, mely
KRISZTUS KATONÁJA ruházata.” További prédikációiban is, papi ruháját
KRISZTUS KATONÁI öltözetének tekintette. Egyik papszentelési miséjén ezeket
mondta: „a pap élete katonáskodás a földön…a világ az ő démoni erőivel mindig ellentétes beállítottságú az Egyházzal szemben, mert nem tudja elviselni az erkölcsért
és jóért folytatott harcot…”
1917-től Esztergomba hívták központi
szolgálatra. 1931-ben a főkáptalan tagja,
majd nógrádi és honti főesperes, ezután
káptalani helynök lett. 1937-ben, XII: Piusz
pápa, kinevezte a mindenkori hercegprímás,
esztergomi érsek segédpüspökévé. Serédi
József prímás sinopei címre püspökké szentelte.(1937. október 28-án.)
Mindszenty József bíboros hercegprímás
letartóztatása után (1948. december 26.),
majd a kinevezett érseki helynök halála
után, Meszlényi Zoltán püspök lett az érseki
helynök. Helyfoglalójában ígéretet tett:
„Krisztus hű pásztoraként a hitet és Egyházunk iránti hűséget nem tagadom soha. Isten engem úgy segéljen!”
1950. június 29-én hurcolta el az ÁVO.
Kistarcsán elkülönítve őrizték. Szemtanúk
szerint télen nyitott ablaknál volt kénytelen
tartózkodni. Rabtársa beszámolt arról, hogy
embertelen bánásmódban részesültek (ütlegelés, botozás, rúgások stb.) Azt is elmondta, hogy a napi félórás kötelező sétát salakon mezítláb végezte. A társ részvétet kívá-
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nó szavaira, a püspök égre emelt újjal így
válaszolt: „Ő többet szenvedett.”
Halálának dátumánál eredetileg két év
szerepelt: 1951 és 1953. Az akkori gyűjtőfogházi lelkész szerint 1951. március 4-én
halt meg szívtrombózisban. A másik tanú az
1951-es dátum mellett, egy teremőr vallomása, aki az elföldelésnél volt jelen. Azt is
elmondta, hogy különálló sírba helyezték,
mert nem volt elitélve. A teremőr sírjára keresztet és névtáblát helyezett. A fejfa árát
utólag nem fogadta el, mert azt a püspök úr
iránti tisztelet és kegyeletből tette.
1966. június 24-én exhumálták és az esztergomi bazilikában temették el a nyilvánosság teljes kizárásával.
Meszlényi Zoltán vértanú segédpüspök
boldoggá avatására október 31-én, szombaton délelőtt fél 11-kor kezdődő ünnepi
szentmise keretében került sor az esztergomi bazilikában. A szertartás Boldog Romzsa Tódor vértanú püspök emléknapjára
esik, aki szintén a kommunizmus áldozata
volt Kárpátalján. A kommunizmus magyarországi egyházüldözésének (a II. világháború után) vértanúi közül Meszlényi Zoltán az
első, akit boldoggá avatnak.
A vértanúk vére termékeny vetés. Méltó
tisztelet és ünneplés illeti őket. Példaképeink ők. Jelentősen hozzájárulnak, de ez rajtunk is áll, hogy PANNÓNIA ismét
VIRÁGOSKERT legyen.
(Meszlényi Zoltán beszédeiből vett idézetek, s azok aktualitásai Magyar Erzsébet:
„Ki volt Meszlényi Zoltán?” című könyvéből valók.).
Gántiné Paulus Noémi
Ünnepi beszéde végén a bíboros Boldog
Meszlényi Zoltán közbenjárását kérte:
„Könyörögj egész népünkért , hogy
meggyógyítsa Isten lelkünk sok sebét, hogy
boldoggá-avatásod legyen a mi számunkra is
a kiengesztelődés nagy ünnepe, hogy múltunk
sérelmei az irgalmasság fényében már ne a
keserűség és a széthúzás forrásai legyenek,
hanem a megértés és a megbékélés útját
mutassák!...Könyörögj
mindannyiunkért,
hogy a szívek megújulása tegye jobbá,
boldogabbá körülöttünk a világot, és vezessen
el minél több embert Krisztushoz aki végső és
teljes boldogságunk! Ámen. ”

3

Kertvárosi Krónika

KARÁCSONY ÜNNEPE
Az első három évszázadban nem ünnepelték meg a karácsonyt. Rómában Aurelianus
császár 274 december 25-én avatta föl a Legyőzhetetlen Napisten templomát. A pogány
világ hangos utcai ünnepléssel a világosság
istenét ünnepelte, aki legyőzte a sötétség istenét. A keresztények nem vettek részt a pogány istentiszteleteken. Számukra az igazi Világosság - amely megvilágít minden embert maga Jézus Krisztus volt. Hogy a téli napforduló pogány ünnepét kiszorítsák, december
25-ét keresztény tartalommal töltötték meg.
Ezen a napon emlékeztek meg Jézus születéséről. Csendesen, családi körben ünnepeltek.
Ez a szép szokás ma is megmaradt. Szenteste
mindenki hazaigyekszik a családjához. A boltok korábban bezárnak, a közlekedés
leáll, elcsendesedik a város.
A karácsony ünneplése Rómában a
kereszténység központjában a 330-as
évekre nyúlik vissza. A láthatatlan Isten látható természetben való megjelenésének az ünnepe, a család ünnepe. A
családok példaképe a názáreti Szent Család.
Karácsonykor az Egyház ünnepel. Sokan
keresik föl a templomokat, ahol fölépítik a
betlehemi istálló mását szentmiséken emlékeznek meg a Megváltó születéséről. Az
egyes miséknek saját elnevezésük van. Délután a gyerekek pásztorjátékot mutatnak be,
egyes helyeken még élő népszokás a betlehemezés. Az éjféli mise Jézus születésének hírüladását jelképezi. Hajnalban pásztorok látogatták meg a betlehemi istállót, mert angyalszó
adta hírül nekik hogy megszületett a rég várt
Messiás. Ennek emlékét őrzi az ún. pásztorok
miséje.
Az ünnepi nagymisén Szent János evangéliumának első szakaszát olvassák föl az Ige
megtestesüléséről. Karácsony hármas miséje
kezdetben csak a pápai liturgiában szerepelt,
később ez a gyakorlat világszerte elterjedt.
Karácsony a szeretet, a béke ünnepe. Az
emberek csendesen ünnepelnek, emlékeznek
Jézus születésére, aki kétezer évvel ezelőtt elhozta a békét a földre.
De jó lenne, ha Jézus ma is megszületne az
emberek szívében! Kevesebb lenne a magányos, hontalan, szeretetre éhező ember.
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FELNŐTT KATEKÉZIS:
Dr. Faragó István: Önmegvalósítás
keresztény szemmel
István vetítéses előadásában nagy vonalakban
folytatta az előző évben megkezdett témát,
amely a lelkiismerettel foglalkozott. Alapos
felkészültséggel szedte össze azokat a fontos
tanításokat, amelyeket az Egyház ma is hangsúlyoz: felelősek vagyunk önmagunkért és a
minket körülvevő teremtett világért egyaránt.
Minden ember kötelessége Istentől kapott képességeit, talentumait kibontakoztatni úgy,
hogy ezekkel azt az Embert alakítsa ki önmagában, akit Isten benne kigondolt. Isten kegyelme és saját szabad akaratunk szükséges,
hogy ezt a kiteljesedést, célba érést végre is
tudjuk hajtani.
Isten öröktől fogva kigondolta, hogy
személyre szabva kikké akar minket
formálni – rajtunk múlik, hogy ennek a
célnak megfelelve, szabad akaratunkkal
az Ő akaratát önként elfogadva, elérjüke az életszentséget. Az életszentség tehát az, amikor elérjük az Isten által nekünk szánt állapotot.
A beteljesített élet nem feltétlenül boldog és
fájdalmaktól mentes, hanem ugyanúgy lehet
szenvedéstől átitatott, de mégis szent állapot.
Jézus életcélja itt a földön a megváltás is. Akkor érte el a teljességet, amikor a kereszten kimondhatta: „beteljesedett” – azaz végbevitte a
rá személy szerint kiszabott küldetést. Jézus
nem szenvedése által, hanem az Atyának való
engedelmessége által váltott meg minket: önmagát feladva vállalta a szenvedést és a kereszthalált. Ugyanezt várja Isten mindannyiunktól: önös érdekeinket tudjuk Isten kedvéért
háttérbe szorítani és vállalni azt a feladatot,
amit nekünk személy szerint elgondolt. És
mindezt az iránta és embertársaink iránti önzetlen szeretetből tegyük, mivel „Ő előbb szeretett minket”. Jézus feladata az is, hogy bemutassa a valódi képet Istenről és az Emberről. Az ószövetségi szigorú istenkép ellenében
Ő egy irgalmas és szerető Isten képét tárja
elénk. Benne megláthatjuk Isten valódi arcát.
Engedelmessége által helyreállította az Ádám
engedetlensége által elrontott emberképet. Az
Atya elfogadta Krisztus áldozatát azzal, hogy
feltámasztotta a halálból. Ezzel igazolta mindazt, amit Jézus szavaival és tetteivel állított.
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Az ember élete akkor teljesedik ki, ha nem a
világ, hanem Isten szemében él sikeres életet.
Alapvető kiindulási pont, hogy az ember teremett lény. Ha valaki ezt nem fogadja el, annak az egész további levezetés értelmetlen. Istengyermeki öntudata minden embernek van –
vallástól, bőrszíntől függetlenül. Szentségi értelemben a keresztség által részesülünk az istengyermeki öntudatban. Ez az őskeresztényeknél nagyon erősen jelen volt, a vértanúságig tudtak mellette tanúságot tenni – meggondolandó, hogy minket mennyire hat át, formál
mindennapjainkban ez a jó értelemben vett
öntudat…
Az emberi test fejlődési szakaszai eltérőek a
különböző életkorokban. A testileg legaktívabb szakasz a fiatalkori és a felnőttkori időszak. 60 éves kor felett már a test leépül, aminek különböző egészségügyi vonzatai vannak.
Pszichológiai szempontból ez a folyamat egészen másképp zajlik. A szellemi fejlődés az
előbbivel ellentétben éppen az életkorral érik
be. Az életben kapott tapasztalatok és a tanulás egyre bölcsebbé teszi az embert, ami azt a
felnőttet, aki nyitott szemmel jár, egyre inkább közelít az Isten áltat neki szánt élet beteljesítéséhez. Lelki érésünk nem köthető életkorhoz. Van olyan fiatal, aki valóban jobban
átlát dolgokat és érettebb (pl. Assisi Szt. Ferenc, Szt. Ignác, Kis Szt.Teréz, stb.), mint az
esetleg Isten segítségét elutasító idősebb ember. A Bölcsesség Lelke mindenkinek segít
elérni az életbölcsességet, ha az illető kéri és
befogadja azt. Fontos a szellemi nyitottság, a
tapasztalatok összegzése és a tanulás, szellemi
frissességünk mindenkori megőrzéséhez.
Az ember Isten képmására teremtetett személy: értelme és szabad akarata van. Istenképiségéből adódóan méltósággal rendelkezik –
adja Isten, hogy ez a méltóság párosuljon azzal az önismerettel, amely hozzásegít minket
küldetésünk megvalósításához.
Horváthné Kati

Idősebbek teadélutánja
A nyári szünet leteltével, szeptember
26-án délután jöttünk össze.
Nagyon vártuk már a találkozást s imánkban
megköszöntük, hogy ismét együtt lehettünk.
A papság évéről, az októberi rózsafüzérről és
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Meszlényi Zoltán püspök közelgő boldoggá
avatásáról beszélgettünk.
Ezután közvetlen társalgás folyt mindennapi
életünkről, örömeinkről, gondjainkról. Záró
imánkat plébániánk papjaiért és leendő kispapjainkért ajánlottuk fel.
Október 10-én társaságunk tíz tagja vett részt
azon a zarándoklaton, amelyet a Karitász
szervezett Drégely-Hont-Csitárra. Lelkiekben
feltöltődtünk e szép Mária-kegyhelyen, hazánkért, egyházközségünkért és szeretteinkért
imádkozva.
Mihály Péter

Bérmálás 2009
Október 18-án, Missziós vasárnapon, a 11 órai szentmisén volt templomunkban a bérmálás. Dr. Gaál
Endre nagyprépost úrtól kapta meg a Szentlélek ajándékának eltörölhetetlen jelét 17 bérmálkozó. A szentség erőt ad a hit és a keresztény élet melletti tanúságtételre, amely egyben
küldetés, misszió a krisztusi szeretet továbbadására. Fontos, hogy élő hitünk legyen, s ezt
másokért kell tettekben is megvalósítani, bárhol legyünk az életben. Örvendetes lenne, ha
a most megbérmáltak továbbra is részt vennének plébániánk közösségi munkájában.
A hétfő esti ifjúsági hittanra pedig mindnyájukat szeretettel várjuk.
Bérmálkozóink:
Csengeri Dorottya, Faragó András, Gerber
Luca, Horváth Adrienn, Horváth Anna, Jakab
Viktória, Kőműves Márton, Nyiri Imre, Oroszi István, Pap Anita, Szarvas János, Szántó
Gergely, Szőcs Árpád, Szőcs István, Tajti
Krisztián, Tajti Márton, Vágvölgyi Gergely
Mihály Péter

Karitászhírek
Október 10-én majd ötvenen autóbuszos
zarándoklaton vettünk részt. Az engesztelő
zarándoklat úticélja a drégelypalánki Szent
Erzsébet templom és a Hont község közelében
lévő tsitári Magyarok Nagyasszonya Kápolna,
kegyhely volt. Imádságos lelkülettel készültünk a drégelypalánki templomban a
Ferenc atya által bemutatott szentmisére, valamint az ott őrzött Szent Erzsébet ereklye (ko-
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ponyaszilánk) előtti tiszteletre. A szentmise
keretében hét testvérünk tett fogadalmat a
magzati élet védelmére.
Harmadik alkalommal hirdettük meg „Az
Erzsébet név kötelez” felhívással a vers- és
prózamondóversenyt kicsiknek, nagyoknak.
Jelentkezni lehet még október 21-ig: b.gizellakaritasz@gmail.com., illetve az edith4@tonline.hu drótpostán, illetve a 06-20-5746880, 06-20-422-6617 telefonszámokon. Kellő jelentkező esetén a verseny november 6-án
15 órakor lesz a Szent János Apostol Katolikus Általános Iskolában. Az Erzsébeteket köszöntő zenés irodalmi délután ugyancsak a
fenti iskolában november 14-én 16 órakor
kezdődik.
Hirdetményeinket a templombejárat folyosóján lévő KARITÁSZ hirdetőtáblán lehet olvasni. Kérjük a kedves Testvéreket, hogy tájékoztatásainkat kísérjék figyelemmel.
Karitászmise lesz november 8-án (vasárnap) 18 órakor az ifjúságért, december 5-én
(szombat) 18 órakor a gyermekekért. Az imaszándékokat és a miseköltséghez a hozzájárulást a templomban, a szokott módon gyűjtjük.
Szeretettel ismerkednénk meg az idejükből
áldozni tudó újabb segítőkkel, illetve a segítséget kérőkkel minden hónap 4. vasárnapján a
9 órás szentmisét követő agapén

Egy éves a Wass Albert emlékkert
Wass Albert (részlet az „Erdők könyvéből”)
… Amikor már nagyon fáradt leszel, és nagyon
céltalannak érzed a sorsodat: egyszerre csak érted üzen az erdő.
Először csak egy kis szellővel, mely csak
úgy végigsurran melletted az utcán. Fenyőillatából már alig érezhetsz valamit, de meghallod
mégis, amikor a füledbe súgja: - Üzeni az erdő,
hogy árnyékkal várnak rád a fák… illatukat neked gyűjtik a rét virágai… jöttödet lesi az ösvény… jöjj, siess! Fájva döbben meg tőle a
szíved. Torkodat fojtogatja a honvágy. De nem
mehetsz. Nem eresztenek a láncok, amiket
rád raktak a gonosz varázslatok.
Aztán meglátsz egy felhőt, egy kicsi bolyhos
fehér felhőt az égen, és tudni fogod, hogy újra
üzent érted az otthoni erdő. Látni fogod emlékezetedben a régi tájakat, és úgy sajog valami
benned, mint még soha addig. Végül aztán
meghallod ablakod alatt az aranymadár füttyét.
Ablakod magától kitárul. És ott ül a fán, és ha-
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zahív otthonod drága aranymadara: a sárgarigó.
Valami megpattan benned akkor. Szemedből
előtörnek a könnyek, lemossák rólad a láthatatlan láncokat, kiömlenek az utcára is, és végigfolynak a köveken, bűvös ösvényt mosva lábaid
elé az emberek között. És te elindulsz majd
ezen az ösvényen. Keletnek, mindig csak keletnek, amerre a sárgarigó hív. Így. Most aludj jól,
a mese véget ért. A fák is alszanak már odakint.

Az íróhoz hasonlóan, mi, akik Erdélyből
az Anyaországba költöztünk, nap, mint nap
érzünk hasonlóan. Ez az érzés enyhült kissé
egy éve, amikor felavattuk a két lelkes újpesti
polgári kör kezdeményezésére a Koncz Viktória által készített Wass Albert szobrot, lelepleztük az Erdélyből hozott követ, és, átadtuk a látogatóknak az emlékparkot.
Mindez enyhült, mert ezzel kis Erdélyt loptak
be a lelkes szervezők az Újpest-Kertvárosi
Szent István Plébániatemplom kertjébe, a
Hargitáról telepített fenyők gazdagítván a
parkot, így hozván közelebb az otthon édes illatát.
Ha a padok valamelyikére leülök, és megpihenek, újból otthon vagyok. Érzem a lágy
szellőt, látom a régi tájakat és rádöbbenek,
arra, hogy: úgy szeretem Magyarországot,
hogy soha, de soha nem felejtem el Erdélyországot.
Köszönet mindenkinek, aki bármivel is
hozzájárult, hogy ez a csodálatos emlékkert
létrejöjjön, szépüljön, hirdetvén Tamási Áron
gondolatát „azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”
ISTEN áldja meg Önöket, Minket, kívánom
szívemből, és nagyon remélem, hogy minden
év szeptember 28-án eljövünk ide a kegyelet
virágaival, így bizonyítván, hogy Wass Albert
hagyatéka és emléke nem ment feledésbe.
Elhangzott az emlékkert átadásának első
évfordulóján rendezett szerény ünnepségen.
2009. szept. 29.
Lukács Márta Karola

Laudate Kórus Hírei
Nov. 22-én, Krisztus Király vasárnapján a
budai Kapucinus templomban (I. Fő u.) énekel Kórusunk a 11,30-kor kezdődő szentmisén.
Nov. 29-én, Advent első vasárnapján, az
esti szentmisén énekel a Laudate kórus. Orgonál Pocs Béla, a Szent Gellért templom orgo-
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nistája. A mise után Pocs Béla koncertet is
ad,
melyre szeretettel várunk mindenkit!
Orgonánknak gyönyörű hangja van, templomunknak kiváló akusztikája. Érdemes néha
koncertet is hallgatni Istennek e szép házában.
Jakabné Kovács Márta

EGYHÁZZENEI
KÓRUSTALÁLKOZÓ
Feledhetetlen élményben volt
azoknak része, akik részt vettek
október 10-én az egyházmegyei
kórustalálkozón a váci székesegyházban. Egyházközségünk zenei csoportjait a
Laudate kórus tagjai képviselték. A találkozón számtalan kórus vett részt az egyházmegye területéről, de az ország távolabbi településein működő kórusok is örömmel gyűltek
össze erre a jeles napra az Urat közösen dicsérni. A kórusok szebbnél szebb egyházzenei
művekkel örvendeztették meg a hallgatóságot.
A találkozót közös szentmise zárta, melyet
Dr. Beer Miklós váci püspök úr celebrált.
Csodálatos volt, amikor a mintegy 1500 kórustag éneke betöltötte a székesegyházat. A
püspök úr szentbeszédében úgy fogalmazott,
hogy a jelenlevők megsejthetik, milyen is lehet a mennyországban az angyalok kórusának
dicsőítő hangjait hallgatni.
Köszönjük a szervezőknek a meghívást, elsősorban Dr. Varga László segédpüspök úrnak –
akinek zeneműveit nagy örömmel énekeljükés azt, hogy áldozatos munkájukkal ilyen
nagy feladatot vállaltak magukra.
Somodi Ingrid

MEGHÍVÓ SZT. MÓNIKA KÖRBE
Minden kedves érdeklődőt meghívunk az idén
újra induló, Szt. Mónika körbe, amely minden hónap második keddjének estéjén 7– 9
óráig tart a plébánián.
Minden olyan édesanyát szeretettel várunk
ezekre a kis beszélgetésekre, aki szeretne
együtt imádkozni és valamit tenni családjainkért, az édesanyákért és gyermekeikért.
Következő találkozó: 2009. nov. 10. 19 óra
Mócsai Éva
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Képviselőtestületi hírek
Az április 19-én megválasztott képviselőtestületi tagok és póttagok, a püspöki jóváhagyást követően, szeptember 27-én, az esti
szentmisén ünnepélyesen ígéretet tettek arra,
hogy mindig és mindenben az Egyház apostoli célját és az egyházközség jogos érdekeit
fogják képviselni. Az ezt követő alakuló ülésen Pályi László plébános atya vezetésével, a
Testület titkos szavazással megválasztotta világi elnökét dr. Gerber Gábor személyében,
(akire 17-en szavaztak a 20 tagból). László
atya ismertette a plébánia anyagi helyzetét,
majd liturgikus kérdések kerültek megbeszélésre. A Képviselőtestület következő ülését
november 8-án 19 órára tűzte ki a munkacsoportok feladatainak megbeszélésére.
Főszerkesztő

ADVENTI IMAFÜZET
Kegyelmekben gazdag, áldott Karácsonyt kívánunk nemsokára egymásnak, s ilyenre vágyódunk mi is. Szeretnénk, ha ez az ünnep kiemelkednék a gondokkal teli hétköznapokból
és mélyen megérintené a lelkünket.
A
karácsonyi előkészület ne merüljön ki takarításban, sütés-főzésben és ajándékvásárlásban!
Öltöztessük ünneplőbe a szívünket! Hogyan?
Rendszeresen minden évben adventi imaprogramot helyezünk ki. Kedves Testvérek! Nagy
örömünk, hogy sokat – 250 darabot elvisznek
belőle. Ugye, imádkozzátok is? Krisztus Király vasárnapján a padok végén lévő asztalkákon megtalálható lesz.
„Felragyog az Igazság Napja” (Mindennapi
lelki program Adventre.) A Szentlélek tanítson minket imádkozni, s amilyen imádságos
az advent, olyan szép lesz a Karácsony, s Jézus, aki Betlehembe született 2000 éve, most
a mi lelkünkbe is megszületik.
Keszthelyi László és Ágnes

Ministráns Hírlevél
A ministránsok és szüleik számára jó hír,
hogy a rendszeresen összeállított és kiküldött
elektronikus Ministráns Hírlevél ezentúl a
plébánia honlapjának ministráns aloldalán
(http://www.ujpestkertvaros.hu/ministrans.html)
is hozzáférhető és olvasható. Így biztosan
nem maradunk le egyetlen ministráns programról sem!
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Kertvárosi Krónika

Kedves Iskolások és Szülők!
Klubfoglalkozást indítottunk a Plébánián,
ahol szeretnénk, ha gyermekeink olyan közösségben tölthetnék el az időt, ahol hallhatnak a
Bibliáról és mindig az adott történethez kapcsolódva folynának a beszélgetések, daltanulások és kézműveskedések.
Szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy nem
csak kisiskolásokat, de felsősöket is várunk.
Sőt, nagyobb fiatalokat is, akik szívesen bekapcsolódnának a gyerekmunkába!
Alkalmaink általában kéthetente vannak.
Legközelebb 2009. nov. 7-én
15 00-17 00 lesz a Plébánián!
Szeretettel: Gerseiné Molnár Katalin
(Kata néni) Mobil szám: 0620-3388-699
Vonalas: 0612310455

2009 november-december

Katalin-bál a Katolikus - Körben
November 28-án, szombaton
az 1920-as, 30-as évek Amerikáját idéző
Katalin-bált rendez a Kertvárosi ifjúság a
Katolikus Kultúrházban (Bp. 1042, Szt. István tér 14.). Erre az estére – ami talán az utolsó, itt megrendezett bál lehet – a Kat-kör szelíd bűnbarlanggá változik. A Charleston nyitótánc után megnyílnak a szerencsejátékos
asztalok, ahol a jegy mellé kapott zsetonokat
lehet kamatoztatni, vagy éppen elveszteni
mindet. A korabeli koktél szürcsölésével pedig a szesztilalom korszakát idézhetjük meg.
A megjelenés a kort idéző ruházatban ajánlott! További részletek a plakátokon.
Jegyárak: 950 Ft-ért Egyéni és 2400 Ft-ért
Családi belépő váltható.
Sok szeretettel várunk minden gengsztert, keresztapát, rongylábú szerecsent, pókerarcot, és
csinos kísérőiket!
Rendezőség

BABA-MAMA HÍREK
Szeretettel értesítünk mindenkit,
hogy október 26-án megszületett
Zsófi és Attila második gyermeke: Oláh Judit Teréz 4220g-mal és 57 cm-rel. Október
27-én pedig Klári és Roland harmadik gyermeke látta meg a napvilágot: Szilas András
Benedek 3650g-mal és 54 cm-rel.
Isten éltesse őket!
Baba-mama klubjaink idei időpontjai:
Nov. 11., és 25.; Dec. 9.,és 16. 10-12 óráig.

Ministráns Világtalálkozó 2010-ben
A Római Katolikus Egyház minden negyedik
évben Ministráns Világtalálkozót rendez Rómában, ahova a Világ minden részéről érkeznek ministránsok. A magyarországi szervezők
tájékoztatása szerint minden plébánia három
jelöltet küldhet az országos vetélkedőre, ahol
kiválasztják azokat a ministránsokat, akik
részt vehetnek a Világtalálkozón. A részletekről további információt decemberre ígértek.
Azok az aktív Újpest-Kertvárosi ministránsok, akik szeretnének részt venni a Ministráns
Világtalálkozón 2010-ben, jelentkezzenek a
Ministráns vezetőknél (személyesen, vagy
emailben: ministransvezetok@gmail.com) minél hamarabb!

Felnőtt Katekézis:
3. előadás: Időpont: nov. 17 kedd 19h
Előadó: Dr. Bolberitz Pál atya
Téma: Ateizmus és keresztény hit
4. előadás: Időpont: dec. 9. szerda 18 h
Előadó: Dr. Puskely Mária nővér, író
Téma: Magyar szerzetesek és vértanúk
1945 után

Rejtvény: Számozd meg az eseményeket
időrendi sorrendben. Azután a helyes sorrendben írd be a számok alapján a mondatok után
álló betűket alulra! A bölcsek ajándékot hoztak a kis Jézusnak. (O) Leborultak a gyermek
Jézus előtt a bölcsek és imádták őt. (S) A csillag megállt a hely fölött, ahol a kis Jézus volt.
(Á) Bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe.
(K)
Heródes miatt a Szentcsaládnak menekülnie
kellett Egyiptomba. (N) Heródes udvarában a
bölcsek megtudták: Jézus Betlehemben születik. (A) A Szentcsalád visszatért Egyiptomból. (Y) A bölcsek bementek a kis Jézushoz
az istállóba: (C) A bölcsek a csillagot követve
eljutottak Betlehembe. (R)

