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CSALÁDOK IMÁJA

NAGYBÖJTI GONDOLATOK

Mennyei Atyánk, hálát
adunk neked az élet és a család
ajándékáért.
Adj nekünk erőt, hogy az
első magyar szent család —
Szent István, Boldog Gizella
és Szent Imre — példája nyomán szeretetben és örömben élhessünk!
Kérünk, segítsd a házaspárokat küldetésük teljesítésében, hogy az élő hitet továbbadhassák! Nyisd meg a gyermekek
szívét, hogy kibontakozzék bennük a keresztségben kapott hit csírája! Engedd,
hogy fiataljaink növekedjenek a hitben és
Jézus ismeretében; a házasság előtt állók
pedig tisztán megélt szerelemmel készüljenek arra! Növeld a házastársak között a
szeretetet és hűséget! Kérünk azokért, akik
házasságukban nehézségekkel küzdenek.
Fogadd hálaadásunkat a hűséges, életre
nyitott és örömteli házasságért!
Áldd meg nemzetünk minden családját!
Adj belső békét az özvegyeknek és
egyedülállóknak, a kudarcoktól szenvedőknek! Adj bölcsességet és kitartást a
családokért fáradozó világiaknak, püspököknek és papoknak!
Világosítsd meg a közélet felelőseit,
hogy felismerjék, mit kell tenniük a család
és a haza javára! Szabadítsd fel szívünket a
szolgáló szeretetre, a Szent Család segítségével: József és Mária közbenjárására, a te
Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Ámen.
A családok évében mindenkinek szeretettel
ajánlom ezt az imádságot.
Apostoli áldásommal: Bíró László püspök,
az MKPK családreferense

Bizonyos értelemben folyvást vándorlunk, úgy vándorlunk, mintha nem tudnánk, hová tartunk. Más értelemben viszont már megérkeztünk.
Ebben az életben nem juthatunk el Isten
tökéletes birtoklására, ezért aztán vándorlunk, mégpedig sötétben. Mégis már birtokoljuk Őt a kegyelme által, és ezért, ebben
az értelemben már megérkeztünk, és a világosságban élünk.
De jaj! Milyen messzire kell elmennem,
hogy megtaláljalak Téged, Akiben pedig
már megérkeztem!

Ároni áldás
Áldjon meg téged az úr és őrizzen meg
téged, ragyogtassa rád arcát az úr és kegyelmezzen néked, fordítsa feléd arcát az
úr, s adjon békét tenéked!
Így hívják le nevemet Izrael fiaira, és én
megáldom őket. Mondja az úr.

Thomas Merton

Képzeljetek el egy földre rajzolt kört. A
kör a világ, a középpontja pedig Isten. A
sugarak az emberek útja: minél inkább
előre haladnak, annál közelebb jutnak Istenhez, és közelebb kerülnek egymáshoz
is. És fordítva. Talán Gázai Dorotheosz az
első századok szerzetese is rajzolt egy
ilyen kört a sivatag porába, akitől ezt a
kifejező mértani hasonlatot vesszük.
A gondolat nagyon egyszerű: az emberek minél közelebb kerülnek Istenhez, annál szolidárisabbá válnak egymással. És
minél nagyobb lesz közöttük a szeretet,
annál közelebb találják magukat Istenhez.
Persze, az a veszély is fennáll, hogy viszszafelé, azaz kifelé megyünk a sugáron, és
így megszakad az Istennel és az emberek
egymással való találkozása.
A valódi hit az egység forrása, nem a
megosztottságé. Szent János szavaival élve: aki szereti a felebarátot, az szereti Istent is, és fordítva. A későbbi svájci teológus, Hans Urs von Balthasar eleveníti fel
ezt a hasonlatot A búzaszem (144) című
kötetében. Így ír: „A petárda olyan mint
egy tűzcsóva, amely sebesen száll az ég
felé. Eléri a repülés végpontját, (az elragadtatás pillanatában) felrobban, és ezer
szikra száll az égből villámgyorsan a föld
felé. Isten küld vissza téged ezer darabra
szakadva a testvéreidhez.”
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Igen, az igazi misztikus élmény Isten
végtelensége felé tár ki téged, de nem hagy
ott függőben a fényben. Visszaküld a testvérekhez, a történelembe, a földre. Ha már
tűzzé váltál, meleget adhatsz; ha már szikra lettél, világíthatsz; ha már átalakultál
Istenben, egy kis pontnyi fénnyé válsz,
mely ezer felé árad, hogy elérje az oly sok
emberben lévő sötétséget és fagyot. Az
Isten iránti szeretet nem valós, ha nem jelent szeretetet a testvérek iránt is. (MK)
Összeállította: Faragó István

NAGYBÖJTI
LELKIGYAKORLATOT
tart templomunkban
P. ROSTÁS SÁNDOR SVD. ATYA,
volt dél- amerikai misszionárius
április 1. péntek, 2. szombat,
és 3-án vasárnap 18h – kor
17 órától gyóntatás van
2-án szombaton 10h -tól lelki beszélgetés
lesz az énekkar, a szkóla és a gitáros
énekkar tagjaival. 11,30h –tól
a ministránsokkal.

Teérted is meghalt Jézus.
Te mit teszel Őérte?
Nagyböjtben lelki előkészületet
kezdünk. Napi otthoni Szentírásolvasás,
kis elcsöndesedés segíti Jézust mélyebben
megismerni erősebben szeretni odaadóbban követni.
Szeretettel várunk mindenkit, aki már
részt vett közös imáinkon és az új jelentkezőket is.
Találkozunk hétfőnként délután
6 órakor a Plébánián.
Első alkalom: március 7. hétfő.
Szükségeltetik: Isten után vágyódó szív,
nyitottság, Szentírás.
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Legalább húsz éve történt.
Óvónő barátnőmmel - ő egyébként református - beszélgetve egyszer csak azt
mondtam: Te, én ma reggel elfelejtettem
imádkozni! Rám nézett, mosolygott, és azt
kérdezte: És mondd, enni nem felejtettél
el? – Elszégyelltem magam. Enni nem...
"Csak"imádkozni.
Azóta sok minden történt.
Már régóta tudom, hogy a lelkem is
rendszeres napi táplálásra szorul, s ima
nélkül nem tudok élni, mert "éhen hal",
megbetegszik a lelkem.
Ebben sokat segített jezsuita lelki atyám
és Loyolai Szt. Ignác szellemében végzett
lelkigyakorlataim. Nagy vágyam, hogy
másokat segítsek, segítsünk férjemmel,
Lacival együtt, mert Isten nagy ajándéka,
hogy ebben is egyek vagyunk.
Az imádságnak, az Isten-keresésnek, a
Vele való kapcsolódásnak rengeteg módja
van, ezt híven tükrözi az Egyház számos
szerzetesrendje, szentje, lelki tanítója.
Megdöbbentő, amikor valaki mindezen
kincsek ismerete nélkül keresi más vallásokban azt az Istent, akit a legteljesebben a
kereszténységben lehet megtalálni.
A muszlimoknak naponta ötször kell
imádkozni. A kereszténységnek nincs
ilyen előírása, azonban Isten az önmagunk
és az Ő mélyebb megismeréséhez erőfeszítést, nyitottságot, ötletességet kér.
Ebben nyújt segítséget ez a kurzus,
melynek révén egy olyan imamódszert
ismerhetünk meg, ami közelebb visz minket Istenhez.
A Szentlélek segítse imánkat, hogy Jézus mélyebb ismeretével az Atya végtelen
szeretetében éljünk.
Keszthelyi Lászlóné Ági
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KÉPVISELŐTESTÜLETI
GYŰLÉS
Plébániánk képviselőtestülete 2011. január 30-án az esti szentmise után megtartotta évi rendes közgyűlését. Az ülésen a
képviselők elfogadták az egyházközség
2010. évi zárszámadását és a 2011. évi
költségvetést, megbeszélték az elmúlt év
legfontosabb lelki eseményeit és a jövő év
terveit. Ezután meghitt ünnepség keretében
köszöntötték szeretett plébánosunkat, Pályi
László atyát 75. születésnapja alkalmából,
Isten áldását kérve további munkájára.
Kőrös András dr.

KÖZÖSEN IMÁDKOZUNK
Örömmel tudatjuk a kedves Testvérekkel, hogy amint 2010-ben, a papság évében a hétköznap reggeli 8 órás misék után
papjainkért imádkoztunk Hajdú Jánosné
Zsóka vezetésével, 2011-ben minden nap
szintén közösen imádkozunk a misék után.
A szerdai napokon (Szent József napja)
a Kertvárosi Krónika legutóbbi számában
lévő imát a családokért mondjuk, máskor
például a betegekért, a hívekért, az újszülöttekért, ifjúságért imádkozunk (Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség). Szívesen
vesszük az egyéni imakéréseket is, amelyeket a templom bejáratánál lévő
Karitász-postaládába lehet bedobni.

Imádság:
Uram, segíts, hogy helyesen tudjam beosztani az időmet! Add, hogy biztosan
érezzem, mely ügyem nem tűr halasztást!
Segíts, hogy mindig időt találjak a szellemi, lelki feltöltődésre is! Kérlek, segíts,
hogy minden esetben a lehető legjobban
készülhessek föl az éppen előttem álló feladatra! Add meg, Uram, a kegyelmet,
hogy akivel csak találkozom, arra úgy tudjak odafigyelni, és úgy tudjak neki segíteni, mintha Téged; hallgatnálak, és Neked
segítenék.
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A plébániai Boldog Gizella
Karitászcsoport tevékenysége
a 2010. évben
I. Támogatások, gyűjtések, adományok
és eljuttatásuk:
1. Élelmiszerosztás – Ez évben teljesen
magunkra utaltan, plébániánk híveinek
segítségét kérve, tartós élelmiszerek
gyűjtésével sikerült 2 alkalommal szeretetcsomagot adni a szükséget szenvedő
családoknak. Húsvétkor 36, karácsonykor 41 családnak nyújthattuk át a kedves hívek szeretetét. A ministránsok táborozását mi magunk szerényen, a főegyházmegyei karitász 1 db táborcsomaggal támogatta. Juttatást a fentieken
kívül máshonnan nem kaptunk.
Támogatottak: plébániánk családjai, az
egyedül élő idősek, a Szent János Apostol Katolikus Iskola, a Szent Anna Katolikus Óvoda, az egyházközség területén lévő oktatási intézmények közül a
Bajza u-i Általános Iskola, a Leiningen
u-i Óvoda gyermekvédelmi felelősei által javasoltak, valamint a tudomásunkra
jutott rászorulók - besorolás: létminimum közelében élők, munkanélküliek,
hátrányos szociális helyzetűek.
2. Tárgyi: takarógyűjtés és poláranyagból
30 db sál készítése a Twiszt Olivér Alapítvány által gondozott hajléktalanoknak. Egyéni adakozásból háztartási eszközöket, ruhát adtunk a rászorulóknak.
3. „Töltsük meg Szent Erzsébet kosarát!” Süteménygyűjtés karácsonykor a
hajléktalanoknak (80 db csomagot juttattunk el a Twiszt Olivér Alapítvány
segítségével)
4. A hívek kérésére termelői mézvásár
szervezése a plébánián 1 alkalommal. A
karitászrégió vezetőjének szervezésében
két alkalommal élelmiszervásárra volt
lehetőség.
5. „Az Erzsébet név kötelez!” – Az
iszapkárt szenvedett Devecser gyermekeinek karácsonyi ünnepségéhez járultunk hozzá zenés irodalmi jótékonysági
délutánnal. Szép műsorral és az azt kö-
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vető agapéval köszöntöttük plébániánk
és Újpest Erzsébeteit, valamint azokat,
akik megtisztelték részvételükkel rendezvényünket. Az ünnepi műsort
Marczis Ferenc atya nyitotta meg. A
műsort Kárpátiné Kovács Edit tanárnő
állította össze. Újpesti és Újpesthez kötődő gyermekek és felnőttek, az Erkel
Gyula Zeneiskola és a Pécsi Sebestyén
Iskola tanárai és növendékei közreműködtek. Az összegyűlt 32.000,- Ft adományt a devecseri plébánia számlájára
utaltuk.
6. Pénzadomány
10.000,- Ft a Szent Anna Óvodának
a karácsonyi könyvvásárból.
A hívek adományaiból a hajléktalanoknak– 80 db húsvéti csomag (2 szelet sonka, kenyér, mustár, főtt tojás,
csokitojás) eljuttatása Twiszt Olivér
Alapítvány segítségével
Egyéni adományt juttatunk el három
rászoruló családnak, valamint műtéten
átesettnek.
Köszönjük a híveknek a kisebb, alkalmankénti támogatást is.
II. Részvétel a plébánia közösségi életében:
1. Folyamatos jó a kapcsolat a BabaMama Klubbal (egy karitásztag rendszeresebben részt vesz a „klubfoglalkozásokon”, rendszeres részvételünk a
„komatál” akciókban. (Kedves családok! Még sok ilyet szeretnénk!)
2. A Nagyi gulyása mellé 150 db palacsintával kedveskedtünk
3. Plébániai búcsúval kapcsolatban a
hagyományos búcsúk hangulatát idézően „vásárosok” (könyv, textilajándéktárgyak) felkérése. Mivel 2010-ben a
külhoni magyarok törvényesen megkapták a magyar állampolgárság felvételének lehetőségét, a búcsúra – az addig
lelki gondozást, szeretet igénylő - külhoni gyermekvendégeket nem hívtunk.
Eddigi vendégeinkkel igyekszünk egyéb
kapcsolatot tartani. A jövőben tervezzük
hazai vidéki gyermekek vendégellátását.
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4. Szent Erzsébet kenyere – november
21. – süttetés, osztásának megszervezése minden misén, eljuttatásuk a betegekhez, 40 db átadása az egyházmegyei
központi karitászigazgatóság által megjelölt, hajléktalanokat segítő intézménynek is
5. Egyházmegyei karitászközponti karácsonyi ajándékozásra rászoruló
gyermekek küldése a Magyar Szentek
Templomába a Szent János Apostol Általános Iskolából, a Szent Anna Óvodából valamint a környék rászoruló gyermekei
6. A templomnál lévő Kereszt gondozása.
7. Részvétel a vasárnapi agapék készítésében, a karácsonyi adventi koszorúkészítésben.
III. Betegek segítése, lelkigondozás:
1. Kérésekre orvos ajánlása, beteglátogatások, segítségnyújtás, főegyházmegyei
gyógyszertámogatás, gyógyszereljuttatás
2. Problémák meghallgatása, megoldáskereséssel segítés
3. Húsvétkor és pünkösdkor szeretetcsomag adása és beszélgetés a betegekkel a
Városi Kórházban
4. Részvétel az országos Lelki adoptációs
mozgalomban. „Megszületnék…” Egy
megfogant gyermek életének megmentése imádsággal 9 hónapon át. Fogadalomtétel szervezése és fogadalomtétel a
Magyarok Nagyasszonya ünnephez
kapcsolódó engesztelő zarádoklaton
(Pálosszentkút - fogadalmat tett 14 testvérünk)
IV. Ajándékok:
1. Keresztelőingecske varrása, hímezése
minden, plébániánkon megkeresztelt
gyermeknek (40 db), és ima
2. Szerény ajándék az Élő Rózsafüzér
zarándokainak
3. Kis adventi koszorúk készítése és eljuttatása az első péntekes betegekhez,
valamint időseknek
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V. Karitászmisék az általános ima és kérés mellé személyes kérés felírásával
(anyagi hozzájárulást kértünk a kedves testvérektől, hogy a miséket be tudjuk fizetni):
1. január 1., 11 órás mise – hálaadó mise a
plébánia segítőkész híveiért, a segítségekért
2. február 14., 11 órás mise: testi-lelki
gyógyulásokért
3. március 21. 9 órás mise: Szent József,
Mária jegyese – házastársakért, édesapákért
4. március 28., 11 órás mise: Gyümölcsoltó Boldogasszony - édesanyákért, Szent
Anna Óvodáért
5. november 7. 9 órás mise: Szent Imre, a
magyar ifjúság védőszentje - a magyar
és különösen egyházközségünk ifjúságáért
6. december 6. roráté – Szent Miklós, a
gyermekek védőszentje – a gyermekekért. A mise után vendégül láttuk a
gyermekeket és a híveket.
VI. Zarándoklatok, lelkigyakorlatok,
képzések:
1. Főegyházmegyei szervezésben háromnapos lelkigyakorlaton vett részt
Máriabesnyőn 1 fő.
2. Részvétel a Szent Jobb körmeneten a
főegyházmegyei
Szent
Erzsébet
Karitásszal együtt
3. Engesztelő
zarándoklaton
voltunk
Pálosszentkúton (október 10.). Az odafele út rózsafüzér imádkozásával, Mária-énekekkel, a kegyhely történetének
megismerésével telt. A szentmisét
Marczis Ferenc atya mutatta be, az ünnephez kapcsolódóan 14 lelki örökbefogadó tett fogadalmat. A kalocsai egyházi emlékek és a paprikamúzeum megtekintése után indultunk haza.
4. Szükség szerint, alkalmanként megbeszéléseket tartunk. Nemcsak az aktuális
tennivalókat beszéljük meg, hanem
minden
alkalomra
más-más
karitásztársunk a számára lelki élményt
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adó eseménnyel, könyvvel, idézettel lep
meg bennünket így téve tartalmasabbá
együttlétünket.
Isten áldását kérve
köszönjük
a kedves testvéreknek
munkánk támogatását!

Kérjük további segítségüket
korosztálytól függetlenül (hiszen nem csak
a 60 éveseké a világ!) várjuk a személyes
jelentkezést is (név, elérhetőség leadása a
templom bejáratánál a hátsó padsornál a
Karitász Postaládába).
Rendszeres tájékoztatást
azon a vasárnapi agapén adhatunk, amelyet a 9 órás mise után a karitász rendez,
illetve a Karitász hirdetőtáblán lehet olvasni.

SPIELHÓZNI
A KERTVÁROSBAN
A tél folyamán öt alkalmas előadássorozatot tartott plébániánkon Varga Péter,
Spielhózni címmel a fiatalok részére szerelemről, együttjárásról, szexualitásról,
ilyesmikről, ahogy azonos című könyvének alcíme is mutatja. A katolikus fiatalok
körében már rongyosra gyötört könyv tartalmát adta elő Péter a maga sajátos, közvetlen, vicces, de mégis következetes stílusában, amelynek tartalma mindig időszerű.
Sajnálhatja, aki lemaradt a fiatalok nyelvén elhangzott előadásokról. Bánat helyett
azonban érdemes inkább felkeresni a plébánia weboldalát, ahonnan elérhető a Virtuális Plébánia azon oldala, ahol a Tajti
Robi jóvoltából rögzített előadások megtekinthetők.
Csambalik László
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ÚTON EGYMÁS FELÉ,
EGYRE KÖZELEBB
A párkapcsolat alakulása során
két személy kerül egyre közelebb egymáshoz, egyre többet tud a másikról. Egy bölcs öreg tanár a párválasztásra
vonatkozó tanácsát tanítványainak így foglalta össze: első a jellem, második a szellem, harmadik a kellem, és csak ha mind a
három rendben van, akkor jöhet a szerelem.
Az emberi személy test, lélek és szellem
egysége, e három dimenzió közül egyik
sem hanyagolható el. A párkapcsolat akkor
érik be, ha mindketten teljes emberi személyüket akarják egymásnak mindenestül
átadni.
A legnagyobb veszély a testi dimenzió
túlsúlyba kerülése, mert a testi kapcsolat
hatalmas ereje elfojtja a szellemet és lelket, a szerelmesek „ész nélkül” rohannak,
és csak későn derül ki, hogy nem, vagy
rosszul ismerték meg egymást.
Az sem szerencsés, ha nem is foglalkoznak a másik szellemi, kulturális igényeivel, az e téren jelentkező szint- és nézetkülönbségek következményeit majd
gyermekeik fogják megszenvedni. A kapcsolat akkor fejlődhet jól, ha mindketten az
egész embert őszintén, színlelés és megtévesztés szándéka nélkül feltárják, illetve a
másikat teljességében akarják megismerni
és megérteni. Lehet, hogy egy ponton kiderül, hogy tévedtek, nem egymásnak teremtette őket Isten.
A jólelkű, korrekt kapcsolat ilyenkor
csendben, különösebb megrázkódtatás
nélkül felbomlik. Ha viszont az összetartozás egyre szorosabbá válik, egyre kevesebb a bizonytalanság, a homályos pont,
csakhamar beteljesedik a csoda: „elhagyja
a férfi apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és egy testté lesznek” (Ter 2,
24)
Bíró László püspök
Részlet: „Hívom a családokat” levélből
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A BOLDOG CSALÁDOK
7 SZOKÁSA
A Családok Éve alkalmából az
Újpesti Kolping Család Egyesület
tréning-sorozatot indít házaspárok
számára havi egy alkalommal, szombat
esténként 19-21 óráig.
Első alkalom: 2011. március 19.
Helyszín: Újpest-Kertvárosi Szent István
Plébánia (Rákóczi tér 4-8.) hittanterme
Jelentkezés: Gerber Zsuzsánál, 20-2647762, gerbera.zsuzsa@gmail.com
A FranklinCovey-féle 7 szokás:
1. szokás: Légy proaktív!
 Vállalj felelősséget a döntéseidért!
 Légy kezdeményező!
 Fókuszálj arra, amire van ráhatásod!
2. szokás: Tudd előre, hová akarsz eljutni!
 Gyűjtsd össze családod legfontosabb értékeit!
 Fogalmazd meg a családi küldetési
nyilatkozatod!
3. szokás: Előre a fontosat!
 Válaszd szét a fontos és sürgős tennivalókat!
 Értékeid alapján tervezz!
 Légy következetes a megvalósításban!
4. szokás: Gondolkodj nyer-nyerben!
 Erősítsd a kölcsönös bizalmat!
 Követendő példa légy!
 Gyengeségek helyett az erősségekre
fókuszálj!
5. szokás: Először érts, aztán értesd meg
magad!
 Alkalmazd az empatikus kommunikáció módszerét!
 Építő szándékkal adj visszajelzést!
 Figyelj a verbális és nonverbális jelekre!
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6. szokás: Teremts szinergiát!
 Értékeld családtagjaid különbözőségeit!
 Törekedj a kreatív együttműködésre!
 Gyakorold az eredményes problémamegoldást!
7. szokás: Élezd meg a fűrészt!
 Teremts családi hagyományokat a
megújulásra!
 Hozd egyensúlyba életed legfontosabb területeit!

IDŐSEBBEK
TEADÉLUTÁNJA
Januári teadélutánunkon az igen hideg
időben csak nyolcan jöttünk össze, de sokan jelezték, hogy csak az időjárás miatt
nem tudnak eljönni. Imáinkat betegeinkért
ajánlottuk fel Istennek, kérve a Szűzanya
segítségét is. Szeretettel emlegettük őket,
kívánva mielőbbi gyógyulást nekik.
Nagy György európai népek felénk talán ritkábban hallott karácsonyi dallamainak szépségét mutatta be, amely a teakortyolgatáshoz és a finom süteményekhez
visszaidézte a nemrég eltelt karácsonyi
ünnepek hangulatát. Ezután a közelgő Betegek Világnapja és a Szentkenet felvétele
volt beszélgetésünk témája. Ferenc atya
„hitoktatásában” hallhattunk ezek jelentőségéről, fontosságáról, hiszen a betegek
szentsége vételekor minden bűnünk bocsánatot nyer Istennél. Felvétele ajánlott
60 év felettiek ill. súlyos betegségben
szenvedők esetében. Most még szellemi
képességeink birtokában, önszántunkból
tehetjük meg. Nem tudhatjuk sem a napot,
sem az órát, mikor és milyen körülmények
között szólít magához az Úr és lesz-e lehetőségünk a bűnbánatra.
Mivel a Betegek Világnapja szorosan
kötődik a Lourdes-i Szűz jelenéseinek kezdőnapjához (febr. 11), ajánlottuk, hogy
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febr. 2-án kezdjünk kilencedet a Betegek
Királynőjéhez. A hallottakat figyelemmel
fogadtuk, amit az is mutat, hogy a jelenlévők mindannyian jelentkeztek a kenetvételre.
Megbeszéltük, hogy a következő alkalommal a Lourdes-ról szóló filmet tekintjük meg. Befejezésül a „Most segíts meg,
Mária” imát ismét betegeinkért ajánlottuk
fel.

A betegek szentségét február 13-án
a 11 órai szentmise keretében szolgáltatta
ki László atya. Bevezető énekként a
lourdes-i Ave Maria hangolta szívünket a
Szűzanya dicséretére. Homíliájában László
atya megosztotta velünk lelki élményeit
első Lourdes-i zarándoklatáról, miáltal
gondolatban mi is ott lehettünk. Ezután a
jelentkezőket az oltár elé, helyesebben köré hívta a közel 40 jelentkezőt. A fő ministráns név szerint szólított mindenkit.
Soromra várva egy gondolat ébredt bennem: ez szimbolizálja azt is, hogy itt a
Földön együtt várakozunk, de ahogy a pap
elé egyedül lépünk, Isten elé is egyedül
fogunk lépni. Nagyon megható volt! Köszönjük Istennek, László atyának és a segédkezőknek.
Még szólnom kell a szép és felemelő
emléklapról. A kép Isten kézfejét szimbolizálja, amelybe - mint egyetlen menedékünkbe - belehajtjuk fejünket. Felirata
(Ézsaiás 54,10): „Hozzád való hűségem
nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg.”Úgy Legyen!
Hálás köszönettel mindenki nevében
Ossó Eta néni
DR. BERNOLÁK BÉLA
A Főplébánia hűséges munkatársa
távozott az örök hazába
Horváth Zoltán plébánosa többek között
így emlékezett rá: Bernolák Béla plébániánk nagy öregje volt: áldoztató, ministráns,
pót irodista, szinte mindenben segítő -
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nyugdíjas vegyészmérnök. A plébániai
képviselő-testület örökös, tiszteletbeli tagja. A cursillo mozgalom elkötelezett szervezője. Élő lexikon volt a plébánia, és a
templom történetéről. Egy mindig jókedvű, emberbarát, mély hitű embert veszítettünk el.
Temetésén a kertvárosi barátok is imádkoztak lelki üdvéért. Nyugodjék békében.
Főszerk

TANÍT AZ ÉLET
A megjutalmazott bizalom
Napoleon császár, csupán hadsegédje,
Duroc kiséretében, egy vendéglőbe tért be.
Nem akarták, hogy felismerjék őket, ezért
egyszerű, semmi feltűnést nem keltő ruhát
öltöttek magukra.
Miután elfogyasztották a felszolgált ételt,
az idős vendéglősnő hozta nekik a 14 frankos számlát. Duroc a pénztárcájáért nyúlt és menten elsápadt: A tárca ugyanis üres volt.
A császár leereszkedő nyájassággal mondta neki:- Ne törődjön vele, majd én fizetek.
Átkutatta zsebeit, de sajnálattal állapította meg, hogy őnála sincs egyetlen fitying se. Mitévők legyenek?
A hadsegéd a következő javaslatot tette
a vendéglősnőnek: - Otthon felejtettük a
pénzünket, de egy órán belül visszajövök
és mindent kifizetek.
Az idős asszony erről hallani sem akart.
Rögtön azzal fenyegetődzött, hogy hívatja a
csendőröket, ha azonnal nem fizetnek.
A pincér, aki végig figyelemmel kísérte a fejleményeket, megsajnálta a két
urat. Ezért így szólt főnöknőjéhez:
- De hiszen mindenkivel megtörténhet,
hogy otthon felejti a pénzét. Hagyja a
csendőröket, majd én kifizetem helyettük
a 14 frankot. Mindkettőjüket becsületesnek
látom.
Így távozhatott hát a két vendég.
Nemsokára visszajött a hadsegéd és
megkérdezte a vendéglősnőtől:
Mennyit fizetett kegyed ezért a vendéglőért? - 30.000 frankot - felelte az asszony.
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Duroc elővette pénztárcáját és leszámolt
neki 30.000 frankot az asztalra, majd kijelentette:
- Uram, császárom parancsára ezt a
vendéglőt a kegyed pincérjének ajándékozom, aki pillanatnyi pénzzavarunkból kisegített minket.
Mi is kérdezhetjük: Miért veszítette el
az asszony a vendéglőjét és kapta meg azt
a pincér jutalmul?
Hiszen mindketten ugyanazt a magas
rangú vendéget fogadták és szolgálták ki.
Csakhogy nagy volt ám a különbség: a
pincér bizalmával tisztelte meg az ismeretlen vendégeket, a vendéglősnő pedig bizalmatlan volt velük szemben.
Mi, keresztények is ismeretlen vendégként fogadjuk be Jézust a szent kenyérben.
Mi az oka annak, hogy egyesek a szentáldozás után megjavulnak, mások viszont nem?
Ez azért van így, mert egyesek bizalmukkal ajándékozzák meg ót, míg mások
nem. Egyesek Őtőle várnak mindent, mások viszont közömbösek maradnak, nem
várnak Tőle semmit.
(Pierre Lefévre ford. Némedi András)

MINISTRÁNS HÍREK
Az idei Ministráns Nyári Tábor július
23. és 28. között kerül megrendezésre.
A csapat célpontja a Karancs-Medves
Tájvédelmi Körzet egy kis faluja, ahol hat
napot fogunk elölteni. Garantálható a jó
társaság, nagy kirándulások kalandos helyeken, sok sport, vetélkedők, vidámság és
lelki épülés-szépülés.
Egyházmegyei Ministráns Találkozó
Templomunk ministránsgárdája rendszeresen képviselteti magát a Főegyházmegye Ministráns Referatúrája által meghirdetett eseményen, ahol az egyházmegye
ministránsainak lehetőségük van találkozni
egymással, Bíboros Úrnak egy közös
szentmise keretein belül ministrálni és ösz-
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szemérni tudásukat egy játékos vetélkedő
formájában.
Minden ministránst bíztatunk és hívunk,
hogy jelentkezzen a nyerő csapatba, bizonyítsuk be, hogy a mi plébániánk ministránsai is megállják a helyüket!
A találkozó időpontja április 30. szombat, helyszíne Esztergom lesz.
Mindkét programra jelentkezni a ministráns vezetőknél lehet személyesen, vagy a
ministransvezetok@gmail.com email címen. További részletek hamarosan a hirdetőtáblán és a honlapon találhatók.
Események:
Március 19. Ministráns találkozó, 16 órától a plébánián
Április 30. Egyházmegyei Ministráns Találkozó

CSERKÉSZHÍREK
Egyházközösségünk
támogatásával,
megkezdte toborzását Újpesten az 1918.sz.
Xántus János Cserkészcsapat. Célunk a 10
és 20 év közötti fiatalok közösségteremtése és értelmes szabadidő eltöltése. A cserkészek személyes fejlődése mellett az idősebb lányok és fiúk vezetői feladatokat is
ellátnak.

A Cserkészcsapat 2011.
tavaszi/nyári félév programja:
01.23. Örsvezető-jelöltek felkészítő napja.
02.05.A fizika határán beltéri program az
Elektrotechnikai Múzeumban
03.13-15. Csapatportya és hivatalos megjelenés
04.16. Hegymászás vagy barlangászás
05.07.vagy 14. Maci-Laci program
június Egyéb program
07.9-16. (8 nap) Csapattábor
Érdeklődni:
Záhonyi Lajos csapatparancsnoknál:
+36-30-283-0098
zahonyi.lajos@upcmail.hu
www.ujpestkertvaros.hu/cserkesz
cserkesz_eszperanto.mindenkilapja.hu
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KAMARAZENEGONDOLATOK ZENÉBEN
Haydn: Krisztus hét szava a kereszten
(vonósnégyes változat)
április 9-én szombaton,
16 órakor a hittanteremben

ANYÁKNAPI KONCERT
templomunkban május 8. 19h-kor.
Szeretettel várunk mindenkit.
Jakabné Kovács Márta

HITTANOS LÁNYTÁBOR
A plébániai hittanos lány tábor

2011.08.01. – 08.05.
Kismaroson a ciszter nővéreknél lesz.
A tábor költsége várhatóan kb. 12.000.-/fő
étkezéssel, szállással, programokkal és
utazással. Ha jelentkeznél, érdeklődsz
vagy kérdéseid vannak, hívd a két szervező valamelyikét:
Horváthné Kati +36-30-299-8882
Gerseiné Kata +366-20-33-88-699

BABA-MAMA HÍREK
Nagy örömmel adjuk hírül, hogy
2011. január 9-én megszületett
második gyermekünk:
Jakab Tamás
Súlya 2420gramm, magassága 47cm.
Szeretettel: Henriett és Ferenc
Valkóczi család örömhíre:
Szeretettel adjuk tudtul, hogy január 19-én
megszületett negyedik gyermekünk:
Valkóczi Máté
Szeretettel: Emese és József
Az óvodás hittan megy tovább! Eddig
Csambalikné Simon Hajnalka hivatásos
óvónő helyettesített engem
Valkócziné Mihály Emese hitoktató
Kertvárosi Baba-Mama Klub oldala:
www.kertvarosibabamama.blogspot.com
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FELNŐTT KATEKÉZIS
7. előadás:
Időpont: márc. 17 csütörtök 18h
Előadó: Bárány Béla atya
Téma: A modern ember böjtje
8. előadás:
Időpont: április. 14. csütörtök 19h
Előadó: Roska Péter atya
Téma: A tisztaság erénye
A Felnőtt katekézis archívumban az előadásokról készült összefoglalók megtalálhatók.
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!
Horváthné Kati

AGAPE
A plébánia közösségei az idén is szertettel
várják a kedves híveket a vasárnap 9 órai
szentmisék után egy forró teára, sütire
Vendéglátók:
Március 6:
Március 13:
Március 20:
Március 27.
Április 3:
Április 10:
Április 17:

Növekedő;
Scola;
Karitász;
Baba-Mama klub;
Gitáros énekkar;
Laudate kórus;
Rózsafüzér társulat;
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NAGYHÉT ESEMÉNYEI:
Virágvasárnap
Az Úr szenvedésének vasárnapja.
Barkaszentelés 9h
Ünnepi passió, Urunk szenvedéstörténete
a 11 órai szentmisén (Laudate kórus)
Nagycsütörtök Krizmaszentelési szentmise a Szent István bazilikában 10h
Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére:
18h Virrasztás és Szentségimádás a Szentségi Jézus előtt a kápolnában 19 -22 óráig.
Nagypéntek Az Úr halálának ünnepe.
(Szigorú böjt!) Templomnyitás:14:30h
17:30h Keresztúti ájtatosság
18h Igeliturgia és egyetemes könyörgések
Ezen a napon nincs szentmise.
Végül imádság a Szentsírnál 20h - ig.
Nagyszombat Templomnyitás, Szentsír
látogatás 12h-tól
20:00h Szertartások kezdete!
Fényliturgia: a templom előtt tűzszentelés,
Igeliturgia Olvasmányok, Ünnepélyes
Glória (harangzúgás)
Keresztségi liturgia
Eukarisztia liturgiája Vigília mise.
Húsvétvasárnap Krisztus feltámadása
9h -kor ünnepi szentmise Laudate kórus

Kapcsolat:
Gerber Zsófi +36-30-718-1221
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

Minden kedves Olvasónknak
örömteli, kegyelmekben gazdag,
áldott húsvéti ünnepeket kíván
a szerkesztőség
Húsvéti tojásfestés a hittanteremben
Szeretettel várunk
április 9-én, 10-12 óráig!

