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ARANYMISÉST
KÖSZÖNTÖTTÜNK
Pappá szentelésének 50. évfordulója
alkalmából ünnepi szentmisét mutatott be
templomunkban június 26-án 11 órakor

Marczis Ferenc atya
. „Jöjjetek hívők, elbeszélem nektek, mily nagy
dolgot tett velem az Isten.” (65.zsoltár)
Marczis Ferenc 1935. január 1-én született
Sóskúton. Székesfehérváron szentelték pappá
1960. június 21-én. 1993 óta szolgál az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében; korábban káplán volt Polgárdiban, Bicskén, Székesfehérvár-Vízivárosban és Solymáron. Adminisztrátorként működött Pilisszántón, plébános
volt Pilisszántón, Tökölön, Budapesten, a Baross Gábor-telepen, valamint BudapestNagytétényben. 1995 és 2001 között helyettes
esperes volt. 2001 óta nyugalmazott kisegítőlelkészként működik templomunkban, az Újpest-Kertvárosi Szent István Plébánián, ahol a
hívek lelki életét buzgó lelkipásztori munkássággal, komoly felkészültséggel és mindig
derűs szeretettel segíti. Az Egyházmegyei
Papi Szenátus tagja.
Hálát adunk Istennek mi is az eltelt
évekért, melyeket
nálunk tölt. Nagy
örömünkre szolgál,
hogy plébánosunk
mellett
áldozatos
szeretettel segíti a
lelki növekedésben
hozzá fordulókat. A
vidám és derűs egyénisége is vonzza a fiatalokat és időseket. A szentmisén, dr. Udvardy
György püspök úr is jelen volt. A paptársak
nevében dr. Verbényi István köszöntötte a
jubilánst, emlékezve az együtt töltött évtizedekre. A hívek nevében a képviselőtestület
elnöke dr. Gerber Gábor mondott köszönetet
mindazért, amit a közösség szolgálatáért tett,
nem csak lelki de tárgyi vonatkozásban is. A
kerti létesítményekkel nagyban segítette a
közös találkozókat. Erről a szentmisét követő
áldás után a kerti agapén mindenki meggyőződhetett.
Isten áldása kísérje köztünk további életét!
Gerber Alajos dr.

Fotók: Lukács Géza

EGYÜTT IMÁDKOZTUNK
ELSŐ SZENTMISÉJÉN AZ
ÚJONNAN SZENTELTEKKEL
Június 20-án, a vasárnapi nagymisén adtunk
hálát plébániai közösségünkből egyházi szolgálatra meghívottakért. Csépányi Gábor újmisésnek újonnan szentelt diakónusunk, Molnár
Miklós segített. A szentbeszédet az újmisés
lelki vezetője Marczis Ferenc atya mondta.
Közösségünk nevében dr. Gerber Gábor az
egyháztanács elnöke köszöntötte az ünnepelteket. Gábort atyát, mint orvos kollégát is, aki
az embertársak testi-lelki szolgálatára kapott
meghívást.
Az újmisés áldását nagyon sokan kértük és
kaptuk. Megható volt, hogy a szentmise előtt a
szülők áldották meg pap fiúkat, majd a szentmisét követően tőle kaptak nagyon szép újmisés áldást. Számomra is különleges jelentősége volt az áldásnak. Isten szeretetének ajándékaként fogadtam ezt. Húsz évvel ezelőtt hívott
meg Molnár János plébános atya a kertvárosba
hitoktatónak. Hálát adok az Úrnak, hogy
mindkét felszenteltnek egy ideig hitre nevelője
lehettem.
Évekkel ezelőtt Gábort és szemináriumi társát
Csernáth Zoltánt meghívtam a Páli Szent Vince Katolikus Szakiskola tanulóihoz. A találkozó nagy élményt jelentett a fiatalok számára,
hiszen először találkoztak korban közelálló
papjelöltekkel. Istennek hála, hogy a munkásfiatalokkal a hitről való beszélgetésük – ami
korunk missziós feladatának is tekinthető–,
nagyon értékes volt.
Adja az Úr, hogy igaz papi lelkületükkel
szolgálják Isten országát.
Gerber Alajos dr.
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A PAPSÁG ÉVÉNEK LEZÁRÁSA
Rómában, az ünnepi szentmisén –
mintegy tizenötezer pap jelenlétében –, a Szentatya többek között
ezt is mondta:
A papság évének szándéka az volt, hogy „új
módon mutassa be a papi szolgálat nagyságát
és szépségét”, megerősítse szolgálatukban a
lelkipásztorokat és új örömöket adjon nekik –
hangsúlyozta a pápa. Kiemelte azt is: az egyház feladata az, hogy a hitet megvédje az eltorzulástól és a tévutaktól. Az Egyháznak
szüksége van egy pásztorbotra – mondta a
Szentatya a zsoltárokból idézett képre utalva.
Isten nem egy távoli Isten, aki nem fontos az
egyén életében. Nem hagyja magára az embert
egy mindinkább tévúton járó társadalomban,
hanem mindenkivel törődik. A pap feladata,
hogy a nehézségek közepette is a hívők mellett álljon, és Isten gondoskodásának közvetítője legyen.
Sok ember azonban nem is akarja, hogy Isten
törődjön vele. Sokan nem akarják, hogy Isten
„zavarja őket”. Azonban, ahol Isten „zavaró
tényezőnek” számít, ott az ember a hibás.
Az Atya felé fordulás bátorságot is ad, hiszen
Ő megmutatja a helyes utat azoknak, akik
bíznak benne. Ez nagyon fontos olyan időkben, amikor sokszor sötétség, bátortalanság
uralkodik, amikor az ember újra és úja kísértések és megmérettetések előtt áll – hangsúlyozta a Szentatya. (MK)

Ima papi és szerzetesi hivatásokért
Köszönjük papjainkat, akik feléd vezetnek,
segítenek bennünket életünk útjain.
Szenteld meg őket, hogy szentek legyenek, és
szentül szolgáltassák ki szentségeidet! Óvd
meg őket a veszélyektől és adj nekik sok
neked tetsző örömet bennünk Téged szolgáló életükben! Adj új papi és szerzetesi
hivatásokat! Hívj szolgálatodba fiatal fiúkat és lányokat, hívj az én családomból is,
hogy ők magukat neked adva, a világról
lemondva neked tetsző, boldog életet éljenek!
Szűz Mária, az Egyház és a papok Édesanyja, könyörögj érettünk!
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SZÉCHENYI-EMLÉKÉV
Ez az év Széchenyi-emlékév. Miért is emlékezünk meg Széchenyi István halálának 150.
évfordulójáról? Mindnyájan hallottunk legalább egyszer életünkben a következő verssorokat: ”nem hal meg ki milliókra költi dús
élete kincsét, ha bár élte napja hull…” Az
egyik legnagyobb költőnk, Arany János írta
ezt Széchenyi emlékezete c. versében. Miért
nevezte őt Kossuth Lajos 1840. nov. 19 - én
Pest vármegye közgyűlésén a legnagyobb magyarnak?
Felfrissítve iskolai emlékeinket idézzük fel
életének és munkásságának főbb állomásait.
1791. szept. 21-én született Bécsben. Édesapja
Széchényi Ferenc a Magyar Nemzeti Múzeummal együtt az Országos Széchényi Könyvtárnak is alapítója. Széchenyi István a családi
otthonban olyan légkörben élt és nevelkedett,
hogy erre támaszkodva állandó önneveléssel
felnőtt férfikorában tudatosan választotta és
vállalta Magyarország szellemi és gazdasági
felemelkedésének szolgálatát. Katonai szolgálat után 1825-ben lépett erre az útra, amikor
birtokainak egy évi jövedelmét felajánlotta az
Akadémia megalapítására. 1830-ban jelentette
meg a gazdaságpolitikai reformokat elindító
Hitel c. munkáját. Széchenyi elkötelezett támogatásával felépült a Lánchíd, az első vasútvonalak, a Duna végig hajózhatóvá vált a
Vaskapu szikláinak eltávolításával, megindult
a gőzhajózás. A folyószabályozásokkal és
csatornaépítésekkel a mezőgazdaság korszerűsítését, a parasztság gazdasági és szellemi
megerősödését kívánta előmozdítani. A közteherviselés volt gazdasági és politikai vezéreszméje. Tudatosan, felelősséggel gondolkodó
és cselekvő, kiművelt honfitársakkal akarta a
korszerű Magyarországot felépíteni. Megfeszítetten dolgozott a közjó előmozdításán.1848-ban az első felelős magyar kormány
közlekedésügyi minisztere. Tapasztalt katonaként előre látta a fegyveres ellenállás reménytelenségét. A véres megtorlás víziója 1848.
szept. 4-én idegileg összeroppantotta, a Bécs
melletti Döbling elmegyógyintézetébe került.
Közel tíz év súlyos betegállapot után a szabadságharcot leverő és megtorló osztrák császári kormány elnyomó politikája ellen külföldön jelentette meg leleplező írásait, amivel
fel akarta hívni a figyelmet Magyarország
tarthatatlan helyzetére. A bécsi rendőrség egy-
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re fenyegetőbben lépett fel vele szemben. Az
idős, idegileg mindig is kiegyensúlyozatlan
Széchenyi nem talált védekezési lehetőséget.
A kétségbeejtő helyzetben beteg idegrendszere most végzetesen roppant össze.1860. nagyhetében olyan lelki szenvedésen mehetett keresztül, aminek tanúja és tettének egyedüli
megítélője csak az irgalmas Isten lehet. Ápr.
8-án, húsvét vasárnapjának hajnalán Döblingben elsült a naplóiban oly sokszor emlegetett
pisztoly. Nem erre emlékezünk a Széchenyiévben, hanem arra, amire Jókai Mór, a Vasárnapi Újság 1860. ápr. 15-i számában írt soraival figyelmeztet minket:
„…De a gyászon kívül … egy nagy örökséget
is hagyott számunkra … azt a dicső példát:
hogyan kell a hazát szeretni?”
Körmendy Kinga

IDŐSEBBEK
TEADÉLUTÁNJA
Április 24-i teadélutánunkon a szokott társalgáson kívül még két videofilmet is
vetítettünk. Az egyik a Munkácsy festménytrilógiát (Golgota, Ecce Homo, Krisztus a kereszten), a másik a májusi litániák közeledtével az olaszországi Loreto városát mutatta be.
Május 29-én gyermeknap keretében a templomkertben jöttünk össze. Szántó Mária tartott
érdekes beszámolót medjugorjei zarándokútjáról, ahová egy csoportot vezetett.
Júniusban három alkalommal volt módunk
találkozni egyházközségünk nagy eseményein.
19-én Csépányi Gábor pap- és Molnár Miklós
diakónusszentelésén voltunk többen Esztergomban, majd másnap Gábor első szentmiséjén vettünk részt templomunkban. 26-án
Marczis Ferenc atya aranymiséjét ünnepeltük,
27-én pedig Molnár Miklós mondta a homíliát
a 11 órás szentmisén. Újmisés és aranymisés
áldásban részesültünk s lelkileg igen nagy
öröm töltött el bennünket, hogy ezt megérhettük. Isten áldását kérjük imáinkban mindhármukra és László atyára is, aki úgy hárította el
tréfásan a László napi ünneplést, hogy a vasárnap kiszorítja azt. Bár a templombúcsún
még biztos összejövünk, szeptembertől folytatjuk találkozóinkat.
Mihály Péter
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BEFEJEZŐDÖTT A MÁSODIK
TURNUSA A
HÁZASRANDINAK
Kedves Házasok! Élményekkel gazdagodva
írom le nektek azokat a tapasztalatokat, amik
bennünket értek a Házasrandin! Az Újpesti
Kolping Család Egyesület által szervezett
program tavalyi csoportjáról lemaradtunk, de
idén már vártuk a következő turnust!
Gerber Gábor és Zsuzsa hozzáértő vezetésével
egy kurzuson általában tíz pár mélyülhet el
saját párja jobb megismerésében.
A témák mindig változnak, de ugyanolyan
lényegesek. Mit szeretnék a kapcsolatban?
Hogyan tudom ezt a párom felé kommunikálni? Hogyan bocsássak meg magamnak és a
társamnak? Milyen a kapcsolatunk gyerekeinkkel, szüleinkkel? Mit tehetünk egymásért,
kapcsolatunkért? Ilyen témákról beszélgethetünk a saját párunkkal alkalmanként!
Egy kurzus 10 alkalom és havonta egyszer
találkozunk. Buzdítok minden jószándékú
házaspárt a közösségünkben és azon kívül is
arra, hogy időnként teremtsenek lehetőséget
házastársi kapcsolatuk felfrissítésére. Éljünk
vele!
Szeretettel:
Gerseiné Molnár Kata

ELSŐÁLDOZÓINK
Május 23-án, pünkösd
vasárnapján örömteli ünnepléssel vette körül egyházközségünk azt a harmincnyolc fiatalt, akik először részesültek a
bűnbocsánat és a szentáldozás szentségében.
Ezen a napon találkozott első ízben a szentségi Krisztussal Ádám Alexandra, Ádám Kristóf, Aho Olivér, Balázs Lujza, Benedek Róza,
Boldizsár Anna, Bolla Fanni, Ferencz Gyula,
Ferencz Kata, Gönczy Dániel, Gungl Katalin,
Győrfy Máté, Horváth Gergő, Horváth Réka,
Jakab Domonkos, Jákli Imre, Jákli Zsófia,
Kovács Áron, Kovács Fanni, Kőházy-Kós
Anna, Krüzsely Boglárka, Major Gergely,
Mezei Dóra, Mezei Kristóf, Mezei Marcell,
Nagy Norbert, Németh Szilvána, Novák Bence, Orbán Péter, Pallagi Zsuzsanna, PótzNagy Fanni, Pótz-Nagy Gergő, Sánta László,
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Simon Elizabet, Szabó Bernadett, Szücs Dóra, Talján Ákos és Telek Benjámin.
A Szentlélek hatékony jelenléte tartsa meg
őket a Krisztussal és az ő Egyházával való
közösségben, s tegye gyümölcsözővé életüket!
Rovács Júlia

Zenés hálaadás
a Szűzanyának
Május 1-jén - a májusi litániák nyitányaként - a Laudate
kórus és Csáky Andrea növendékei hálaadó koncertet
adtak templomunkban. A csaknem 50 fős
egyesített énekkart Gógucz Emma vezényelte,
orgonán Pátkai Imre, fuvolán Gerber Zsófia
kísért.
A műsor zenei anyaga a gregorián-tól a kortárs szerzőkig (Donigold Ferenc, Wolf Péter)
ölelte fel az angyali üdvözletet megszólaltató
legszebb zeneműveket, így többek között Mozart, Schubert, Gounod, Saint-Saens műveit.
A két talán legismertebb Ave Máriát szólisták
adták elő, Schubert művét Faragó András énekelte, míg Jakabné Kovács Márta és Kántor
Karina hegedűn szólaltatta meg Gounod Ave
Mariáját.
Köszönet a vendégénekesek lelkesedésének és
áldozatkészségének, hiszen sokan a város másik végéről jöttek a próbákra, s a templomban
való éneklés is néhányuknak ismeretlen feladatot jelentett..
Köszönet Csáky Andinak, aki ötletadója és
szervezője volt ennek a valamennyiünk számára maradandó zenei élménynek.
.A hangversenyt megelőző két hétben a híveknek alkalmuk nyílt arra, hogy kifejezzék személyes hálájukat Szűz Mária közbenjárásáért:
hálaadó céduláikat urnába gyűjtve, a koncert
idejére a Mária szobor lábánál helyeztük el.
Reméljük – a hallgatóság visszajelzései ezt
igazolják – méltó kezdete volt ez az esemény
Mária hónapjának
Belakovics Zsóka
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ORGONAHANGVERSENY
Gesztesi-Tóth László orgonaművész koncertjét hallhatta az érdeklődő közönség május 9én templomunkban. A műsorban elhangzott
Boyvin, J.S.Bach, Mendelsohn egy-egy műve,
és három darab Koloss István kortárs zeneszerzőtől. Ezek közül az egyik Bakfark Bálint
lantra írt 3 Fantáziájának átirata volt. A különösen jó akusztikájú templomban felemelő
élmény volt a hangverseny, melyet a művész
egykori tanára, az ez évben elhunyt Koloss
István emlékének szentelt.

Nosztalgiaesten
a Katolikus
Kultúrházban
Május 17-én, este, a múlt
század 20-as éveinek legismertebb dalai csendültek fel a Katolikus Kultúrházban. A nosztalgiaesten Blank Judit és Viszló István, továbbá a Kőbányai Zeneiskola magánénekszakos növendékei léptek fel, Furák Péter
zongorakíséretével.
A növendékeket felkészítette és a nosztalgiaestet rendezte H. Németh Lujza, a zeneiskola
tanára.
Korhű jelmezekben, a hely adta lehetőségeket
kihasználva, nagy odaadással, kedves, megejtő humorral szólaltatták meg a fiatalok azt a
25 dalt, amelyek szövegei és dallamai számukra egyértelműen már a régmúlt
kultúremlékei közé tartoznak.
Eisemann Mihály és Fényes Szabolcs, Ábrahám Pál és Zerkovitz Béla dalai csendültek
fel, köztük olyan örökzöldek mint a „Kicsike
vigyázzon”, a „Meseautóban”, az „Újjé a ligetben” és társai. .Néhány szám előadását
hangulatos táncbetét színesítette.
A szépszámú közönség hálásan fogadta a fiatalok produkcióit.
Az előadás a hallgatóság számára kellemes
múltidézés volt, a növendékek számára pedig
a színpadi rutin megszerzésére irányuló alkalom, a sok munkával betanult dalok stílusos
előadásának lehetősége volt.
Jakabné Kovács Márta
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ORGONAESTRE
hívták a zenekedvelőket június 12-én, szombaton este 19 órára templomunkba, Faragó
Ákos (orgona) és Etlinger Anna (fuvola)
hogy meghallgassák játékukat. Műsorukon
Lübeck, Bach, Vivaldi, Liszt, Messiaen művek szerepeltek.
Köszönjük a szép előadást és további sikeres
éveket kívánunk.
G.A
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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.

25 ÉV KÓRUSVEZETÉS
Jakabné Kovács Mártát 25 éves kórusvezetői
munkájáért köszöntötték a Laudate kórus régi
és jelenlegi tagjai.
Mi is, köszönettel, Isten áldását kérjük további
életére szolgáló szeretetéért.
Szerkesztőség

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

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

TANÍT AZ ÉLET
A LÉPCSŐ
Egy kisfiú a házuk lépcsőjén paposdit játszott
hasonló korú társával. Minden rendben ment
egészen addig, amíg barátja meg nem unta a
ministráns szerepét: felkapaszkodott a lépcsőn és elkezdett prédikálni.
A másik fiú nem hagyta szó nélkül és leszidta:
- Csak nekem szabad prédikálnom, neked
nem. Miért szólalsz meg előttem? Utálatos
vagy és elrontod a játékot!
A nagy zajra odafigyelt a sértődött fiú édesanyja is. Megmagyarázta neki, hogy a vendég fiúnak már udvariasságból is illik átadni
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a prédikálás lehetőségét.
A fiúcska erre megszeppent, de hamar feltalálta magát. Felment a lépcső legfelső fokára
és megszólalt: - Rendben van, miattam prédikálhat. De ha ő prédikál, akkor én leszek
az Isten.
Gondold meg, hogy a világ lépcsőkből áll
és azzal töltünk el sok hasztalan időt,
hogy felmásszunk a tetejére.
GONDOLATOK NEM CSAK NYÁRRA
Az élet olyan, mint egy utazás. Egymásutáni
lépésekből áll. Ha minden lépés megelégedett
és vidám, olyan lesz az egész élet. így nem járunk úgy mint az az illető, aki halála órájában azt állította, hogy nem élt eleget.
Ne kerülje ki semmi sem a figyelmeteket. Ne
nézzetek el mások feje fölött, inkább nézzetek
a szemükbe. Ne beszéljetek gyerekeiteknek,
inkább fogjátok arcukat kezeitek közé és beszélgessetek úgy velük. Ne öleljetek meg egy
testet, hanem inkább egy személyt.
Érzelmek, ösztönzések, vágyak és gondolatok
egymást követik életetekben: ne vessétek el
azokat. Egy nap rádöbbentek, hogy milyen
jók és szükségesek voltatok.
Minden nap figyeljétek magatokat és másokat is.
Legyetek tisztában vele, hogy az életben vannak gyönyörű élmények. Ne engedjétek, hogy az
ellenkezőjéről győzzön meg valaki.
Nézzétek a virágokat és a madarakat. Érezzétek
a szellő zúgását. Örvendjetek neki. Osszátok
meg másokkal is az örömet.
Bruno Ferrero

FELNŐTT KATEKÉZIS
Időpont: 2010.szeptember 24. péntek 18h
Előadó: Dr. Körmendi Kinga, a MTA
könyvtárának ny. oszt. vez. helyettese
Téma: Széchenyi István emlékezete
halálának 150. évfordulójára
A Felnőtt katekézis archívumban az előadásokról készült összefoglalók megtalálhatók:
www.ujpestkertvaros.hu
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!
Horváthné Kati

Kedves olvasóinknak jó nyaralást,
táborozást, pihenést, sok szép nyári
élményt, szeretetteljes családi és baráti
együttlétet kívánunk.
A vidám szórakozás keretei között se
feledkezzünk el istengyermeki
méltóságunkról és legyünk példamutatóak továbbra is a szolgáló szeretetben.
Szerkesztők

BABA-MAMA HÍREK
Szeretettel és örömmel adunk hírt újszülöttünkről: Csambalik Dániel László május 10én megszületett Csambalik László és Simon
Hajnalka gyermekeként.
A keresztelő augusztus 15-én lesz, amelyre
szeretettel hívják és várják az egész közösséget. Isten éltesse az egész családot!
Szerk.

EGERSZALÓKI IFJÚSÁGI
TALÁLKOZÓ
Örvendezzetek a reménységben! Szent Pál apostol pezsdítő felszólítása adja a július
14. és 18. között megrendezendő Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlat alapgondolatát, amely mindenkit a
megújulásra, megtisztulásra, és a Jézussal való
egyesülésre hív. A találkozó több évtizede
magyar katolikus fiatalok százait vonzza a
Kárpát-medence minden pontjáról.
Aktuális információk, illetve az internetes
regisztrációs felület a
www.szalokitalalkozok.hu honlapon érhető el.

