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ÖT ÉVVEL EZELŐTT, 2005. április 19-én
választották pápává Joseph Ratzinger bíborost, aki a XVI. Benedek nevet választotta.
Az Ő gondolatát idézzük:

AZ EGYHÁZ LÉNYEGE
Az ember az Egyházban való léte által és hitének megélésével is részesedik abból a sugalmazásból, amelyet ez a család hordoz. Az
Egyház távlatot nyithat az egyénnek, és elmélyíti azt, amit egyedül nem érthetne meg.
Természetesen vannak különösen megáldott emberek is, akiket mi szenteknek nevezünk. Ők azáltal, hogy belső közelségben vannak Istennel, mélyebbre jutottak ebben az emlékezésbe, melyet a
Szentlélek segítségével végez az Egyház, és ezt
nekünk is elevenebben adják át.

Az Egyház nagyon különböző területeken
tapasztalható meg. Tekinthetjük pusztán intézményesen, mint a világban lévő intézményes erők egyikét, vagy tisztán szociológiailag. Beleköthetünk konkrét eseményekbe vagy
személyekbe. Mindenesetre, ha pusztán az
intézmény szempontjából szemléljük, csak
felületesen ismerjük meg.
Nekem úgy tűnik, hogy igen aktív és racionális társadalmunk kísértése éppen az, hogy az
Egyházat bizottságok, testületek és tanácsok
révén közelítse meg. Igyekszik könnyen megérthetővé és praktikussá tenni, bizonyos mértékben emberi alkotássá, amelyben végül is
egy többség dönti el, voltaképpen mit higygyünk, vagy mit nem hihetünk. Kétségtelenül
ezzel egyre csak távolabb kerülnek magától az
Egyháztól. Így aztán az Egyház többé már
nem eleven valóság, sőt már nem is isteni valóság.
Ha az Egyházat helyesen akarjuk megérteni,
akkor a liturgia felől kell megközelítenünk.
Leginkább ott mutatja meg önmagát, ott az Úr
állandóan áthatja és megújítja. A liturgiában
ugyanis a Szentírásból, a szentségekből, a
kereszténység nagy imáiból élhetjük meg az
Egyházat. S éppen ezzel fokozatosan kiszellőztetjük a füstöt, amely átláthatatlanná teszi a
levegőt, és valamivel jobban látunk majd, ha
így eltávolíthatjuk a szemünket dörzsölő homokszemeket, ahogyan Nagy Szent Leó pápa
mondja.
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Akkor majd láthatjuk, hogy az Egyház sokkal
mélyebben gyökerezik. S hogy a szentek közössége és azoknak a közössége is hozzátartozik, akik előttünk jártak, sőt a rejtett, egyszerű
szentek is.
Az Egyház a sok hívő emberben él, akik bensőleg kötődnek Krisztushoz, akiknek hite
mindenekelőtt Krisztusban gyökerezik.
Krisztus az az állandó erő, amely a szőlőtőkét
élettel telíti és táplálja, hogy gyümölcsöt teremjen. Ebben az értelemben az Egyház valósága sokkal több, mint amit statisztikailag
megragadhatunk vagy következtetésekkel levezethetünk. Egy olyan szervezet, melynek
életútja magától Krisztustól származik.
Összeállította: dr.Faragó István

IDŐSEBBEK TEADÉLUTÁNJA
Március 27-én délután összejövetelünket a Rózsafüzér Társulattal
együtt tartottuk. Virágvasárnapról és
a Nagyhétről beszélgettünk, majd dr.
Gerber Alajos, Lojzi bácsi hitoktató
a húsvét titkáról tartott vetítettképes előadást.
Az üdvösségtörténet eseményeit áttekintve
kaptunk összefoglalást arról a szeretetről és
irgalomról, amely a megváltásunkban vált
valóra. Krisztus valóban feltámadt, s ez az
örömhír lényege. Azóta Jézus minden nap
felteszi kérdését felénk is: szeretsz engem?
Vajon mindig őszinte a válaszunk vagy hallgatunk? Az előadás lelkiekben előkészített
bennünket az ünnep méltóbb átélésére. Köszönjük!
Mihály Péter

KARITÁSZHÍREK
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
felhívására történt templomi élelmiszergyűjtés
során a kedves testvérek majd’ három mázsa
tartós élelmiszert hoztak. A főegyházmegyei
Szent Erzsébet Karitászigazgatóság ajánlása
alapján a rászoruló családoknak (37) adtuk át
a csomagokat a Nagyhetet megelőző héten. A
hívek nevében is áldott húsvétot kívántunk a
csomagokba tett templomunkat ábrázoló képeslappal és az Aranymiatyánk, XVII. századi
nép imádsággal. A gyűjtés részletezése a főegyházmegyei karitászigazgatóságnak készült
jelentésmásolatban megtekinthető a Karitász
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hirdetőtáblán. Az átadás-átvételi lap a
karitászvezetőnél van.
Nagycsütörtökön a Baross utcai kórház II. sz.
Rehabilitációs osztályán látogattuk meg a betegeket. Mindannyiuknak templomunk képeslapját és két-két csokitojást vittünk. Mivel
nagyon örültek a látogatásnak, tervünk hogy a
pünkösdi időszakban is felkeressük őket.
Részben a hívek szeretetteljes adakozásából
80 húsvéti csomagot (2 szelet kenyér, 2 szelet
sonka, 1 főtt tojás, 2 db kis csokitojás, valamint a templomunkat ábrázoló képeslap) készítettünk a Twiszt Olivér Alapítvány utcai
szolgálata által gondozott hajléktalanoknak. A
nevezett alapítvány segítését – többek között még 2006-ban a főegyházmegyei karitászigazgatóság ajánlotta. Azóta rendszeres kapcsolatunk van az összekötőkkel, rajtuk keresztül a hajléktalanokkal. Az alapítvány köszönőlapját szintén a Karitászhirdetőtáblán olvashatják.
A nagyböjti időben igyekeztünk még jobban
odafigyelni és segítséget nyújtani a rászorulóknak egyénileg is (házi beteglátogatás, bevásárlás, takarítás).
Isten fizesse meg a kedves testvérek eddigi
segítségét, és szeretettel kérjük azt a továbbiakban is.
Lovász Judit, Karitászvezető

Az Élő Rózsafüzér
Zarándoklat Budapestért
május 29-én, szombaton lesz
Az Élő rózsafüzér zarándoklatot
Budapestért, és a Budapest körül élőkért 9
szakaszban szervezzük meg már negyedik
alkalommal. Az élő rózsafüzér zarándoklat ötlete
a bécsi Andreas Schätzle atyától származik, aki
először 2003-ban, az ottani városmisszióra készülve szervezete meg a Bécs körüli zarándoklatsorozatot, mely hagyományt teremtett Bécsben és
Ausztriában. A budapesti Élő Rózsafüzér Zarándoklat kilenc egyidejű gyalogos zarándoklatból áll,
érintve városszéli plébániákat, kegyhelyeket, természeti és kulturális értékeket.
Egy-egy
szakasz
kb. húsz kilométer hosszú.
Az öt végponton a szomszédos szakaszok zarándokai találkoznak egymással, ahol este hálaadó
szentmisét tartanak. A zarándoklat kegyhelyeket,
plébánia templomokat érint.
Mi a 2. szakaszhoz tartozunk: 7.30 óra indulás
Csillaghegy - Káposztásmegyer – Fót
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Az Élő rózsafüzér színes lelki programjai
és szakaszai közül mindenki kiválaszthatja a
kedvének, teherbírásának megfelelőt. Budapest és környéke a mi földi otthonunk, az itt
megtett zarándokút segít találkozni egymással
és Krisztussal.

NAGYTÁBORI MEGHÍVÓ
Kedves Testvérek!
Sok szeretettel hívunk és várunk kicsiket, nagyokat, fiatalokat, idősebbeket, családokat és egyedülállókat, plébániánk
közösségének minden tagját nagytáborunkba
2010. július 29 - augusztus 1. között Pápára,
hogy együtt élvezhessük a kirándulás, a sportvetélkedők, a lelki nap és a közös imák testetlelket megfrissítő erejét. A tábor gazdái teljes
ellátással várnak bennünket, de mi leszünk
azok, akik meghallgatjuk egymást, megosztjuk gondolatainkat, vicceinket és mosolyunkat.
Jöjjünk minél többen, hogy a krisztusi közösség sokféleségének erejét az egységben minél
inkább megtapasztalhassuk.
Kérjük a testvéreket, hogy mielőbb jelentkezzenek, mert a várható létszám ismerete jelentősen megkönnyítené a további szervezést.
Kérjük, aki teheti, elektronikus formában adja
le jelentkezését a plébániánk honlapjáról elérhető
űrlapon
(www.ujpestkertvaros.hu).
Ugyanitt előzetes programtervet is olvashatnak. Akinek elektronikus jelentkezésre nincs
lehetősége, az a padok végénél talál papír alapú jelentkezési lapot, amelyet kitöltve a gyűjtő
dobozba helyezhet vagy leadhatja a plébánián.
Pályi László plébános és a képviselő testület

MINISTRÁNS TÁBOR
Rekordhosszúságú nyári ministráns táborra
kerül sor idén: július 24-től augusztus 1-ig a
ministránsok a pápai kistérségbe vándorolnak,
hogy kis- és nagyközösségünkben megerősödve térjünk vissza az oltárszolgálathoz. Jelentkezés és további információ misék után a
illetve
a
ministráns
vezetőknél,
ministransvezetok@gmail.com címen.
Csambalik László
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NAGYMAROSI TALÁLKOZÓ
2010 tavaszán
„mint élő kövek, épüljetek lelki házzá,
szent papsággá” (1Pét 2,5)
Több barátom van, akik gyűjtik a köveket,
bárhova mennek kirándulni vagy nyaralni…
Az egyikük mindig fel is jegyzi, honnan való
az a kő…Élő köve szerintem nincsen. ;)
Te tudod, mit jelenthet ez a kifejezés: „mint
élő kövek”…?
Nyilván egy hasonlatról van szó – rögtön kitalálod, hogy a „lelki ház” az egyház, melynek
mi vagyunk a tagjai, az építőkövei.
Milyen érzés ez neked – kőnek lenni? Nem
biztos, hogy vonz ez a dolog…
De ha arra gondolsz, hogy egyszer majd talán
saját házat építhetsz, akkor biztos jobban elkezd foglalkoztatni a kérdés: Milyen kőből,
téglából építsem?
Jézus élő kövekből akarja építeni az Egyházat,
a „lelki házat”…
Aki él, az gondolkozik, érez, akar, cselekszik,
lélegzik… Te hogyan gondolkodsz, érzel a
közösséged felől, megtaláltad-e a helyed a
plébániádon, a hittancsoportodban? Átélted-e
már, hogy építed a közösséget és ez jó? Akarod-e, hogy tovább épüljön a „lelki házatok”?
Öröm neked keresztényként élni?
De van itt még más is. Mint élő kövek, legyünk együtt „lelki házzá, szent papsággá” –
írja Péter apostol… Hűha! Hogy jön ide a
papság?? Nem csak az lehet pap, aki erre
meghívást kap Istentől? Ez pedig itt mindenkinek szól, aki csak olvassa!
A keresztség révén ugyanis tagjai leszünk az
Egyháznak, Krisztus testének – és részesei
Krisztus papságának. Péter apostol első levelében pár sorral a mottónkul választott rész
után így folytatja: „Ti azonban választott
nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép vagytok, hogy annak
dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket csodálatos világosságára.”
(1Pét 2,9 )
Gyönyörűséges meghívás ez! Nem kis küldetés… és ráadásul: a Tiéd! ☺
(Részlet a Nagymarosi levélből)
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IFJÚSÁGI FILMEZÉS
Minden hónap negyedik vasárnapján az esti mise után filmezni szoktunk a hittanteremben.
Februárban egy olyan filmet néztünk meg,
amely azt hiszem többekkel egyetértésben
joggal ajánlható a híveknek, fiataloknak és
időseknek egyaránt. A film címe Tűzálló (angol eredeti: Fireproof). Az alkotóknak sikerült
megoldani azt a feladatot, hogy hogyan lehet a
kereszténységről és egyáltalán a vallásról úgy
beszélni, hogy az közel álljon a hétköznapi
emberhez. Nem nagynevű színészekkel dolgozó, de profi filmről van szó. A téma alapvetően a házasság, hogy egy vallástalan, éppen
válni készülő fiatal férfi és nő hogyan találja
meg Istent, akire mint új alapra építkezve válságban lévő házasságukat megmenthetik.
Nagyszerű a történet vezetése, és mindeközben érdekes gondolatokkal és tanulsággal
szolgál. Többet nem is árulnék el róla, aki
még nem látta, annak csak ajánlani tudom!
Arnold Ákos

AGGTELEKI KIRÁNDULÁS
Örömmel tudatjuk a kedves hívekkel, hogy
2010. október 28-30-ig az őszi szünetben
ifjúsági kirándulást szervezünk Aggtelekre,
amelyre minden önjáró, közösségünket szerető, vagy megismerni vágyó fiatalt szeretettel
várunk nemre és korra való tekintet nélkül. A
tábor 2 barlangtúrát és egyéb közösségi programokat is tartalmaz.
Kérem, hogy a létszám felmérése miatt a
templom bejáratánál kitett szórólapokon legyenek szívesek jelezni a részvételi szándékot.
A közös kirándulás várható teljes költsége
diákoknak kb. 16 ezer, felnőtteknek 18 ezer
Ft, ami tartalmazza az utazás, szállás, belépők
és étkezés költségét. Várhatóan ez az összeg
csökken, mivel pályázati pénzre és a plébánia
támogatására is számíthatunk, valamint ha
kocsival tudunk menni, az utazási költség is
számottevően csökken. A költségeket szeretném kb. 10 ezer Ft alá csökkenteni. Kérem
tehát, hogy az érdeklődők minél előbb jelezzék legalább a részvételi szándékot, hogy továbbléphessünk a szervezésben.
Köszönettel: Horváthné Kati
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ZENÉS ESTEK SOROZAT

LAUDATE KÓRUS HÍRE

AVE MARIA
HÁLAADÓ KONCERT lesz

Kedves énekes kedvű Hívek

templomunkban május 1-jén 19 órakor.
A műsorban felcsendülnek: Tomas Luis de
Victoria, Franz Schubert, Wolfgang Amadeus
Mozart, Jacques Arcadelt, J. S. Bach-Gounod,
Lorenzo Perosi, Giulio Caccini, Camille SaintSaens, Liszt Ferenc, Donigold Ferenc és Wolf
Péter Ave Maria művei.

Közreműködnek: a Laudate kórus és
Csáky Andrea növendékei.
Orgonán játszik: Pátkai Imre.
Vezényel: Gógucz Emma
A belépés díjtalan.

ORGONAKONCERT-et ad
május 9-én (vasárnap) 19 órakor
Gesztesi Tóth László orgonaművész
ugyancsak a templomunkban

NOSZTALGIAEST lesz
a ’20-as, ’30-as évek legismertebb dalaiból
május 17-én (hétfőn) 19 órakor
a Katolikus Körben
Blank Judit, Viszló István, valamint a
Kőbányai Zeneiskola magánénekszakos
növendékeinek korhű előadásában.
Zongorán közreműködik Furák Péter.
Az előadást rendezte: H. Németh Lujza
A belépés díjtalan.

Buzdítunk és hívogatunk
olyan énekelni vágyókat, akik
ha rendszeresen nem is, de
ezekre az alkalmakra örömmel csatlakoznának a Laudate
kórushoz.
A próbákat május 11-től keddenként tartjuk
(kivéve június 8) 18.30-tól 20.15-ig a hittanteremben. Hat művet kell alaposan megtanulnunk, erre május 11,18 és 25-én kerül sor. A
május 30, június 15 és 22-i próbák már az
összhangzás tökéletesítését szolgálják. Egyik
próba a másikra épül, ezért fontos a rendszeres
jelenlét.
Ajándékozzuk időnket és hangunkat ennek a
két szívünkhöz közelálló, Istennek szentelt
embernek!
Szeretettel: a Laudate kórus és vezetője

Virrasztás a szabadságért
2010. július 2-3. 21:00-06:00-ig
Pár gondolat a témáról, előzetesben...

h

Május 27-én csütörtökön 17,30 -kor
templomunkban

MOZART: REQUIEM
KÓRUSRÉSZLETEK
kerülnek bemutatásra
Közreműködik: az Erkel Gyula Zeneiskola
szimfonikus zenekara, és a
Babits Mihály vegyeskar.
Karigazgató és vezényel: Mészöly Géza

Megemlékezés a lengyel testvéreink
tragédiájára!
Minden érdeklődőt szeretettel vár
a Laudate Kórus

Templomunkban két hálára indító, örömteli
ünnepre kerül sor június hónapban. Nem kevesebb, mint Csépányi Gábor első miséjére
(jún.20.) és Marczis Ferenc atya aranymiséjére
(jún.26.).

Szabadnak lenni sok mindentől lehet. Lehetsz
szabad a szenvedésektől, az emberek véleményétől, a rendszerek törvényeitől, az elvektől,
stb. Mert a szabadság csak eszköz, melyet
lehet rosszra és jóra használni. Legalábbis első
ránézésre. Azonban a szabadság szóval sok
mindent illetünk, amire nem is alkalmazható.
Szabadnak lenni ugyanis elsősorban nem valamitől, hanem valamire lehet és még inkább
valakire. A függetlenség közel sem éri el a
szabadság perspektíváját. Mégis ez az állítólagos szabadság sokakat rabságba kényszerít, a
saját diktatúrájába. Az igazi, amely az isteni
igazságon alapszik, azonban szabaddá tesz.
Ma sokan szabadnak gondoljuk magunkat. S
valóban az előző évtizedekhez képest tényleg
szabadok vagyunk. A te dolgod, hogy mit
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kezdesz az életeddel, hogy mikor mit csinálsz.
Ám a felelősség alól csak látszólag tudunk
elszabadulni. Akkor is, ha nem veszel róla
tudomást, vagy, ha kifogást találsz, a tetteidért
te vagy a felelős! Szabaddá csak az Isten által
válhatsz a bűneidtől, hibáidtól, mert Neki van
joga feloldozni elkövetett hibáid súlya alól. Ez
pedig a gyónásban válik valósággá, mert ott az
igazság, az őszinte vallomás és bánat által
tisztít meg Isten. Rabok vagyunk tehát, a
"szabadság" rabjai és csak az igazság, vagyis
Isten az aki valóban szabaddá tesz.
Ezen az éjszakán ezért a szabadságért
imádkozunk. Érted is, veled is! Hogy a világ
végre szabaddá váljon Istenre, és az igazságra,
a felelős életre.
Részletes program később, plakátokon.
Molnár Miklós

TANÍT AZ ÉLET
♣

A falusi öregasszonyról az a hír járta,
hogy Isten megjelenik neki. A helyi pap
azonban bizonyítékokat akart a jelenés hitelességére.
- Ha legközelebb megint megjelenik Isten mondta -, kérd meg, hogy mondja el neked a
bűneimet, amelyeket csak egyedül ő ismer. Az
aztán elegendő bizonyíték lesz.
Egy hónap múlva ismét eljött az asszony, és
a pap megkérdezte, hogy megjelent-e neki Isten újból. Az asszony igennel válaszolt.
- Megkérdezted tőle, amit mondtam neked?
- Meg.
- És Isten mit mondott?
- Azt mondta: „Mondd meg a papodnak: én
megbocsátottam a bűneit."
Lehetséges, hogy azokat a borzasztó dolgokat,
amiket elkövettél, mindenki megbocsátja, csak
te nem bocsátasz meg önmagadnak?

♣

Egy nap Ábrahám meghívott a sátrába
egy koldust étkezésre. Miközben az áldást
mondták, a koldus elkezdte káromolni Istent,
kijelentvén, hogy még a nevét sem bírja hallani.
Ábrahám dühében elkergette az embert.
Aznap este imájában Isten így szólt hozzá:
- Ez az ember már ötven éve átkoz és gyaláz,
én mégis adtam neki enni minden nap. Nem
bírtad volna elviselni legalább egy étkezésnél?
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♣ Sok év után két barátnő ismét találkozott. - Mondd - kezdte az egyik -, mi történt a
fiaddal?
- A fiammal? Szegény, szegény fiam! - sóhajtott a másik. - Szerencsétlenül összeházasodott egy lánnyal, aki egy szalmaszálat nem
tesz odébb a házban. Nem főz, nem varr,
nem mos, és nem takarít. Egész nap csak
alszik, henyél, és az ágyban olvas. Ha hiszed,
ha nem, szegény fiamnak még a reggelijét is
az ágyba kell vinnie.
- Borzasztó, és mi van a lányoddal?
- Ő aztán szerencsés. Feleségül ment egy angyalhoz. A fiú nem engedi, hogy a lányom valamit is tegyen a házban. Szolgákat fogadott,
akik főznek, varrnak, mosnak és takarítanak. És mindes reggel ágyba hozza a lányom
reggelijét. Hát hallottál már ilyet? A lányom
meg addig alszik, ameddig akar, egész nap
csak pihenget, és az ágyban olvas.
♣ A prédikátor az átlagosnál is ékesszólóbb
volt, és mindenki, de mindenki könnyekig
hatódott. Nem egészen mindenki, mert a legelső sorban ült egy úriember egyenesen maga
elé nézvén, s szemmel láthatólag a beszédnek
semmi hatása sem volt rá.
Az istentisztelet végén valaki megszólította:
– Ugye hallotta a beszédet?
– Persze, hogy hallottam – mondta a merev
úriember – nem vagyok én süket.
–. És mit gondolt róla?
– Annyira meghatott, hogy azt hittem, sírva
fakadok.
– És ha szabad kérdeznem miért nem sírt?
– Azért nem – válaszolta az úriember–, mert
én nem ehhez a plébániához tartozom.
Anthony de Mello SJ

GYERMEKNAPI VIGADALOM
a templomkertben
május 29-én, szombaton
Május 29-én, gyermeknapi mulatságot tartunk a plébánia kertjében, gulyáspartival egybekötve. A program 10 órakor
kezdődik. A gyerekeknek sok játék, kézműves
foglalkozás, bábozás, stb., a felnőttek számára
jó hangulat, és bográcsgulyás.
Mindenkit szeretettel várunk.
(Részletek a hirdető táblán.)

2010. május-június

Kertvárosi Krónika

M E G H Í V Ó
DR. CSÉPÁNYI GÁBOR
PAPPÁ SZENTELÉSÉRE
Hálával Isten és mindazok iránt, akik hivatásom eddigi útján elkísértek, örömmel tudatom,
hogy pappá szentelésem az
Esztergomi Bazilikában,

2010. június 19-én, a 10.30 órakor lesz.
Az első szentmisémre melyet a Kertvárosi
templomban fogok bemutatni
2010. június 20-án 11 órakor, és az azt követő, templomkerti szerény agapéra nagy szeretettel hívom a kedves híveket, hogy együtt
imádkozzunk és ünnepeljünk
Csépányi Gábor

MOLNÁR MIKLÓS
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Május 2. - Anyák napja.
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

MARCZIS FERENC atya
ARANYMISÉJE
TEMPLOMUNKBAN
2010. június 26-án,
szombaton
11 órakor lesz
Minél többen ünnepeljünk a jubiláló atyával!

Diakónussá szentelése
Örömmel közlöm a hírt, hogy Isten
kegyelméből Erdő Péter bíboros, érsek atya

diakónussá szentel 2010. június 19-én, a
1030 –kor kezdődő ünnepi szentmise
keretében, az esztergomi bazilikában.
A szentelési szentmisére szeretettel hívom és
várom a kedves testvéreket
Molnár Miklós

A fenti pappá és diakónussá szentelésre
plébániánk külön buszt indít.
Részvételi díj: 1000 Ft./ fő
Kérjük, hogy részvételi szándékukat
május 15-ig jelezzék a plébánián.

EGYHÁZMEGYEI MAJÁLIS
PÜNKÖSDHÉTFŐN
Az idén 16. alkalommal kerül megrendezésre
az ún. Karizmák Ünnepe Máriaremetén. Ez
jó lehetőség arra, hogy a Főegyházmegye plébániái és közösségei megmutassák magukat a
nyilvánosság előtt, és a résztvevők életünk
aktualitásairól halljanak
(Részletek a hirdető táblán.)

FELNŐTT KATEKÉZIS
8. előadás: április 14. szerda 18 h
Felnőtt katekézis áprilisi előadása módosult az alábbiak szerint:
Előadó: Dr. Visnyei Lajos atya
Téma: Húsvét ajándéka: a feltámadás
9. előadás: május 13. csütörtök 18 h
Előadó: Dr. Käfer István egyetemi tanár
Téma: Magyar- Szlovák közös keresztény
gyökerek.
10. előadás: június 17. csütörtök 18 h
Előadó: Dr. Stella Leontin atya
Téma: Elmélkedés a megbocsátásról
A Felnőtt katekézis archívumban az előadásokról készült összefoglalók megtalálhatók:
www.ujpestkertvaros.hu
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!
Horváthné Kati
BABA-MAMA HÍREK
Szeretettel és örömmel adunk hírt mindenkinek újszülöttünkről: Johanna Sára, Kulcsár
Balázs és Eszter harmadik gyermekeként
március 8-án megszületett
Isten éltesse az egész családot!
Márfiné Rétfalvi Noémi

