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2011. ÉVI HÁLAADÁS ÉS
BESZÁMOLÓ
Lelki események:
Szentségek kiszolgáltatása:
Keresztelő: 2010.-ben 41 és 2011.-ben 38
.
Esküvő: 2010.-ben 9 esküvő és 2011.-ben
ugyancsak 9 esküvő.
Temetés: 2010.-ben 81 temetés és 2011.ben 73 de sajnos csak 14-en vették fel a
szent kenet szentségét.
Szentgyónás: Hála Istennek sokan keresik
a kiengesztelődés szentségét a szentmisék
előtt, ez Jézus ajándéka, hogy gyarlóságunktól szabaduljunk, a súlyos bűnt mindig meg kell gyónnunk a bocsánatost a
szentmise előtt bánjuk meg.
Szentáldozás: Kb. 22.000-en járultak
szentáldozáshoz ebben az évben, ebben
benne van a másodszori áldozás lehetősége és a katolikus Iskolánkban történő
szentáldozások.
Első-szentáldozás ebben az évben május
29.-én, vasárnap a 9 órai szentmisén volt,
21 gyermek találkozott először Jézussal.
Bérmálás szentségét a Bíboros atya kezéből, szeptember 11.-én vették fel 16-an
Betegek szentsége: Minden hónap elsőpéntekén most csak 5 beteghez megyek,
ezen kívül néhány külön hívás volt, sajnos
nagyon kevés. Betegek világnapja alkalmából február 13-án, vasárnap a 11 órai
szentmisén 39-en vették fel ünnepélyesen
a betegek szentségét.
Egyházi rend szentsége: Molnár Miklós
diakonust pappá szentelte június 18.-án a
½ 11 órai szentmisén Esztergomi Bazilikában, melyen nagyon sokan résztvettünk. Az első ünnepélyes szentmiséje
templomunkban 2011 június 19.-én 11
órakor tartotta, nagy örömmel vettünk
részt és köszöntük meg Isten ajándékát.
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További lelki események:
Szentségimádás: volt január 26.-án és augusztus 8.-án az egyházmegyei folyamatos
szentségimádás részeként. Továbbá minden hónap 3. szerdáján imaóra este 7-8
óráig az ifjúság rendezésében. Szent Ignác
ima előkészület húsvétra és karácsonyra is
nagyobb érdeklődés mellett volt. Az idei
évben április 1, 2 és 3.-án, lelkigyakorlat
volt Ft Rostás Sándor verbita atya tartotta,
szombaton külön a ministránsoknak és
énekkarnak is volt előadás.
Július 1-ről július 2-re virradó éjszakai
virrasztás volt a békéért templomunkban.
Ministráns tábor július 23-28. volt
Karancslapujtő községben. Leány tábor
augusztus 1-5.volt Kismaroson.
Aug. 2o. szombat Templomunk búcsúnapja: ünnepi szentmisét és szentbeszédet Ft.
Szabó László piarista igazgató atya mondta.
Főpásztori látogatás volt plébániánkon
2011, szeptember 9 és 11.-én pénteken és
vasárnap Bíboros atya meglátogatta a
templomunkat, az iskolában szentmisét is
mondott, majd az irodai munkát ellenőrizte. Vasárnap ünnepi szentmisén és szentbeszédben találkozott a hívekkel a bérmálás szentségét kiszolgáltatta, majd a plébániai közösségekkel beszélgetett. Örömmel jelzem, hogy meg volt elégedve a Főpásztorunk.
Karitász szervezésében október 8.-án zarándoklat volt Sümegre… Itt említjük meg
és köszönjük meg plébániánk karitász közösségének egész évi áldozatos munkáját.
Erzsébet köszöntő nov. 13.-án vasárnap a
Polgárcentrumban jótékonysági délután.
Katalin bál az ifjúság rendezésében nagyon szépen sikerült nov. 26.-án. Minden
hónap utolsó szombatján van az Idősebbek
teadélutánja. Ezzel kapcsolatban kérem a
Testvéreket hogy imádkozzunk Mihály
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Péter felgyógyulásáért, aki ennek a lelke
volt hosszú időn át. Hajnali szentmiséken
sokan voltak és legtöbben kitartóan minden nap, naponta 50 körül járultak szentáldozáshoz.
Laudate Kórus énekkar áldozatosan és
komolyan készülve teszi szebbé a szentmiséket. A 9 órai szentmiséken a scola
leánykar segít imádkozni, a ministránsok
egész évi hűséges szolgálata és a gitáros
énekkar minden hónap II. vasárnapján történő szereplése említendők.
A kéthavonta megjelenő „Kertvárosi
Krónika” nem csak mindenről értesít, hanem színvonalas cikkekkel lát el bennünket, köszönjük a szerkesztést.
Anyagi dolgok. Ebben az esztendőben
sikerült pályázati pénzből a plébánia még
hiányzó nyílászáróinak cseréje. A legnagyobb anyagi beruházásunk volt, az altemplom urnahelyeinek a bővítése, mely
elkészült és már a 3,143.625- Ft.-nak a ¾
része ki van fizetve. Köszönjük a sok áldozatot és támogatást. A pontos számszerinti elszámolást a képviselő testületi gyűlésen mutatja be a könyvelő….,mert a decemberi könyvelés még nem készülhetett
el. A megemelkedett fűtés és rezsiköltség
miatt, nagyon be kell osztani minden forintot. Megköszönjük a kedves Testvérek
áldozatkészségét.
2011.november végi összefoglaló:
Hitéleti bevételek: 7,943.600Urnahely eladások: 6,000.031Pályázati támogatás: 3,230.300Összesen:
17,203.067Rezsi:
4,988.948Pályázati támogatás 3,230.300Beruházás:
1,295.563Összesen:
16,292.140Kegyelmekben gazdag, reményteljes újesztendőt kívánunk mindenkinek!
Pályi László plébános atya
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Gratulálunk! Születésnapi
jókívánságainkat küldjük
Ferenc és László atyának
akinek aranymiséje
2012. június 17-én 11 órakor lesz
Isten áldása legyen további életükön!

2012 - Az Evangelizáció Éve, melyet
XVI. Benedek pápánk hirdetett meg
Az evangelizáció, vagyis az örömhír
(evangélium) terjesztésének és hirdetésének alapja az Istennel való helyes és erős
kapcsolatunk.
Ebben
gyökerezik
felebarátainkhoz és önmagunkhoz való
viszonyunk is. Mindezek pedig szükségessé teszik, hogy a három legfontosabb
erény gyakorlásában egyre jobban elmélyedjünk. Ezek az isteni, vagy teológiai
erények: a hit, a remény és a szeretet.
Most útjára indítunk egy sorozatot, amely
Boldog II. János Pál pápa gondolatait közvetíti ezekről az erényekről, hogy az
evangelizáció (amely minden megkeresztelt Krisztushívő kötelessége), vagyis a
tanúságtevés elméleti alapjaiban megerősödjünk.
A HIT üzenetei
– Hitünk szerint élünk, ha nyitva állunk
Isten érkezése előtt, s ha kitartóan várjuk
az Ő jöttét – A hívőhöz illő magatartás a
virrasztás magatartása, mely az Isten felé
való lelki törekvés kifejeződése.
– Mindnyájan zarándokok vagyunk: semmi sem adhat számunkra mélyebb magyarázatot földi életünk értelmére vonatkozólag, és semmi sem ösztönözhet jobban,
hogy csupán rövid próbaidőnek tekintsük
- mint az a belső magatartás, melyben
önmagunkat zarándokokként látjuk.
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– Krisztusban a vallás többé nem vak keresés Isten után, hanem a hit válasza Istennek, aki megmutatja magát. Olyan válasz ez, melyben az ember úgy szól Istenhez, mint Teremtőjéhez és Atyjához, s ezt
a választ egyetlen Ember (Krisztus) tette
lehetővé.
– A hitben való nevelést a szülők már
azzal is biztosítják, ha a családtagok segítik egymás fejlődését a hitben keresztény
életük tanúságával, olyan tanúsággal,
mely gyakran szavak nélküli, de kitart az
evangélium szerint élt élet mindennapjaiban.
– Mindig őrizd meg a hited bátorságát és
büszkeségét. Mélyítsd el. Kerülj állandóan
Krisztushoz közel, mint eleven kő az oszlopot támasztó kövek közt, s légy bizonyos, hogy elérted hited célját, lelked üdvözülését.
– Hit egy nehéz korban: oly nagy szükségünk van a hitre! A jelenkor emberének, a
nehéz, modern korszaknak nagy hitre van
szüksége. Nagy hitre van szüksége ma az
egyes családoknak, közösségeknek, és az
Egyháznak is.
– Mai korunk ezt kívánja tőlünk, keresztényektől: „Legyen világosan látható, bátor hitünk, reményteli hitünk, szeretet által
élő hitünk.”
– Hitünket le kell fordítani az evangélium
szerinti életmódra…olyan életre, mely a
Nyolc Boldogságban tükröződik, s megmutatkozik a szeretetben, mint az emberi
létezés kulcsában, és erőt kölcsönöz a
személyiség értékeinek, hogy mindenki
korunk emberi problémáinak megoldására
törekedhessék.
(A gondolatokat Boldog II. János Pál pápa: A pillanat békéje c. könyvéből vettük.
dr. Faragó István
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LAUDATE KÓRUS
Beszámoló, hívogató
Templomi kórusunk számára
új élményt és tapasztalatot jelentett 2011
ősze. A Liszt év kapcsán október 21-én az
Ady Művelődési Központban és 29-én a
Vakok Általános Iskolájában lévő csodálatos Nádor teremben léptünk fel.
Feledhetetlen élményben volt részünk a
november 4-én tartott '56-os Emlékhangversenyre
készülve,
ahol
Mozart
Requiemjében énekelhettünk. Sok-sok
próba, gyakorlás után felemelő érzés volt
együtt dolgozni Medveczky Ádám karmesterrel, aki lenyűgözött minket szakmai
és emberi nagyságával.
Templomunkban Krisztus Király ünnepén
és Karácsonykor szolgáltunk. Az évet december 29-én vidám játékdélutánnal zártuk.
Kórusunk munkájába folyamatosan be
lehet kapcsolódni új tagoknak is. Valóban
nem könnyű egy kedd esti (18.30) próbára
elindulni, de talán megéri kizökkenni a
számok világából a spirituális ima, azaz a
zene világába.
Istennek hála sok kisgyermekes énekesünk van, ezért a kóruspróbák idején
gyermekfelügyeletet biztosít nekik Szücs
Marcsi és lánya Dóri.
Aki úgy érzi,hogy neki szól ez a pár sor
jöjjön bátran!
Gógucz Emma Kórusvezető

A KÓRUS MOST NEM ÉNEKELT –
JÁTSZOTT!
Mi, akik Isten dicsőségére és a magunk
örömére énekelünk, december 29-én, délután összegyűltünk egy kis könnyed, játékos, évbúcsúztatásra. Hagyománynak még
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nem mondhatjuk, hiszen tavaly szerveztük
az első összejövetelt, idén pedig a másodikat. Miről is van szó? Elhozzuk az otthoni, komolyabb társasjátékainkat és boldogan leülünk egymással játszani - felidézve a gyermekkorunkat. A legkitűnőbb
csapatépítő program! Jöhetnek rokonok,
hozzátartozók, gyermekek - bár ez a játszóház most nekünk, felnőtteknek szól. A
hölgyek hozzák a karácsonyról maradt,
már kissé száraz sütiket, és ezt belemártogatjuk az Urak által hozott itókába. Mielőtt koccintottunk és "komolyan" játszottunk volna, Csáky Andi levetítette a soksok képet, ami a Laudate kórus nyári táborozása alatt készült. Több résztvevő szerint a következő hasonló összejövetel már
a farsangi időszakban legyen, ne várjunk
szilveszterig!
Ozsváthné Lili
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megálmodása meg is követelt az előadóktól és az est szervezőitől.
A zeneiskola Bocskai utcai épületének
dísztermében a zsúfolásig megtöltött teremben – a pótszékeken és a fal mellet is
’elkelt’ minden hely – László Tamás a
XV. kerület polgármestere ünnepi beszéddel nyitotta meg a rendezvényt, melyben
emlékeztetett a hősökre, a forradalom utáni megtorlásokra, a meghurcoltakra, akik a
ma szabadságáért vállalták szenvedéseiket, azért, hogy a jelen fiataljai szabadon,
békében és megszálló hatalom nélkül élhessék életüket.

Requiem – 1956-2011
Ünnepi koncert Rákospalotán
Nagyszabású és rendkívül színvonalas
koncerttel emlékezett meg a Hubay Jenő
Zeneiskola az 1956-os Forradalomra és
Szabadságharcra november 4-én, pénteken
este.
Wolfgang Amadeus Mozart „Requiemjét”
szólaltatták meg nagy összefogással a zeneiskola növendékei, művésztanárai, ifjúsági zenekara, a Baptista Központi Énekkar, a Laudate kórus és számos kiváló
vendégművész, úgymint Kováts Kolos,
Kiss B. Attila, Meláth Andrea és Bazsinka Zsuzsanna operaénekesek. A művet
Medveczky Ádám Kossuth- és Liszt-díjas,
Érdemes művész vezényelte.
Az Újpest-Kertvárosi templomban gyakran fellépő és itt élő hívekből álló
„Laudate Kórus” külön ékessége volt, a
mondhatjuk monumentális zenei estnek,
melyet persze a mű alkotója szerint ennek

Az ezután kezdődő koncert – talán nevezhetjük inkább hálaadó oratóriumnak –
méltó emlékezés és egy nagyon magas
zenei szintű előadás volt, mely a népes és
értő hallgatóságnak valamint a kerületi
kábeltelevízió által talán több ezer nézőnek igazán emlékezetes élményt szerzett.
Mi, kertvárosi hívek nagy számban voltunk jelen az esten – ami érthető is a számos színpadi közreműködő, testvéreink,
barátaink, gyermekeink kapcsán – melyen
örömmel és büszkeséggel nyugtáztuk,
hogy Laudate kórusunk nem vallott szégyent, hanem éppen ellenkezőleg, egy
örök élményt adott az Úr segítségével,
melyre mindig emlékezni fogunk.
Külön köszönet ezért az estért Csáky Andreának a Hubay Jenő Zeneiskola tanárának, Gógucz Emmának a Laudate kórus
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karigazgatójának és természetesen Kőrösy
Róbertnek a Zeneiskola vezetőjének.
Szlatényi György
„A zene az életnek olyan szükséglete,
mint a levegő: sokan csak akkor veszik
észre, ha már nagyon hiányzik”
(Kodály Zoltán)
Kórustagként mint a hangverseny egyik
aktív résztvevője, néhány személyes benyomással szeretnék az elmondottakhoz
csatlakozni, felidézve azt az élményt,
amelyet a próbafolyamat (csaknem fél
év!) és ennek a csodálatos műnek a megszólaltatása jelentett számomra/számunkra.
A túlnyomórészt amatőr, vagy pályájuk
kezdetén lévő énekesek- zenészek merészen, talán kicsit a hályogkovács bátorságával vágtunk bele ennek a nagyon nehéz,
még profi zenészeket is megpróbáló mű
megtanulásába.
Külön ki kell emelni Medveczky Ádám
zenei irányítását. Feledhetetlen élmény
marad számomra például az a próba, amelyet a három helyről összeállt énekkarral
tartott. Lenyűgöző zenei felkészültsége
mellett, szerénysége, sugárzó embersége,
meleg humora átsegített bennünket a nehézségeken, önbizalmat adott és feledhetetlenné tette a próbát.
Nagy próbatétel, kemény munka, de hatalmas élmény volt számunkra amikor a
színpadon részesei lehettünk a zeneirodalom egyik legszebb darabja megszólaltatásának.
A kerületi Polgármesteri Hivatal honlapján „Elsöprő siker a Hubayban” címmel
méltatták a hangversenyt. Így volt vagy
nem: mi mindent megtettünk ennek érdekében.
Köszönet a Gondviselésnek a lehetőségért!
Belakovics Zsóka
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Tavasz a családban –
Tavasz a közösségben
2011 szeptemberében László atya hirdetésére néhányan azzal a céllal találkoztunk,
hogy plébániai fiatalokból álló közösségek
kialakításáról beszélgessünk. A felmerült
ötleteket rendszereztük és a részletek kimunkálása végett azóta is 2 hetente találkozunk. Az együtt gondolkodás eredményeként egy fiataloknak és családoknak
szóló programsorozat létrehozását tűztük
ki, amely minden hónapban egy-egy eseménnyel rukkol elő:
2012. január 28. Téli kirándulás
2012. február – Családi farsang
2012. március – Lelki nap a családokért
2012. április – Húsvéti locsolóbál
2012. május – Tavaszi kirándulás
2012. június – Plébániai gyereknap
2012. július 1-6. – Kertvárosi Plébániai
Gyerektábor
Reményeink szerint ezeken a programokon összekovácsolódott fiatalok a következő tanévben is együtt fognak maradni
ifjúsági közösségként. A februári, márciusi és áprilisi programok finanszírozására
pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz Családbarát közgondolkodás népszerűsítése témakörben
„Tavasz a családban – Tavasz a közösségben” címmel. Bízunk a pályázatunk sikeres elbírálásában, ami február végén várható.
Mindenkit bíztatunk, aki fontosnak érzi a
kitűzött célt, hogy bátran csatlakozzon a
meghirdetett programokhoz! Aki szívesen
részt venne a közös gondolkodásban, esetleg tevékenyen támogatni tudja az események szervezését, jöjjön el a következő
összejövetelre (2012.01.21, 02.04,.02.18.
2012.03.03. 17:00-19:00), vagy személyesen jelezze segítő szándékát.
Ferencz Gyula (06 30 231 7381)
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„Kincset veszítettünk,
melyet egyszer ád az ég…”
A gyászoló Család közölte a hírt:
DR. KESZTHELYI ALAJOSNÉ
Sz. Magyar Emma november 14-én
100. életévét betöltve visszaadta nemes
lelkét Teremtőjének. A szeretetteljes édesanyát, nagymamát és dédnagymamát gyászolja négy gyermeke, menye, vejei, 12
unokája, 31 dédunokája. Földi maradványa templomunk kriptájában került elhelyezésre.
Plébániai közösségünk is fájdalmasan búcsúzott a krisztusi lelkiséget sugárzó
nagycsalád anyai szívétől. Szeptemberben
100. születésnapján az ünnepi szentmise
alkalmából főorvos fia László méltatta
hősies életútját. Megköszönte többek között, hogy imádságos lelkületre tanította
családját úgy, hogy ezt egész életével eléjük élte. Dr. Gellér László az unokák nevében köszöntötte. A dédunokák a hívek
könyörgését olvasták.
A különlegesen szép földi születésnapot
két hónap múlva követte az égi. A temetésen az unokák nevében dr. Keszthelyi Alajos búcsúzott a Nagymamától, aki valójában továbbra is lelkileg köztük marad,
hiszen tanítása és élete felejthetetlen számukra.
Dr. Balogh Imre A szeretet imája című
szép versével búcsúzott és a sírba tétel
alatt felvételről a elhunyt férje gyönyörű
hegedűjátéka tette még ünnepélyesebbé a
szertartást.
„Ha emlegettek- köztetek leszek,
De fáj, ha látom könnyeteket.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
Mert én már Istennél vagyok.”
Főszerkesztő
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TANÍT AZ ÉLET
A szív furcsa körforgása

Az arany papírral bevont csomag
A kis Elena nagyon szeretett a nagymamájával vásárolni, különösen a Karácsony előtti napokban, és főleg azért, mert a nagymama igen engedékeny volt kívánságaival
szemben. Úgyhogy, valahányszor elment a
nagymamával, Elena mindig szép ajándékkal tért haza: egy könyv, egy kifestőkönyv,
meglepetéses Kinder tojás.
Elena nagyon szeretett volna játszani
a többi gyerekkel, míg nagyanyja vásárolt a péknél és a fűszeresnél, de minden
gyerek, akivel találkozott, unott arcot vágott és nem volt kedve játszani. Még a
nagymama is sietett elintézni a vásárlást,
mert a boltokban senkinek nem volt kedve, hogy megálljon egy kis beszélgetésre;
egyáltalán senki nem volt, aki időt szakított volna pár kedves szóra.
Hazafelé ballagott nagyanya és unokája, csendesen, kéz a kézben, míg lassan
szállingózni kezdett a hó.
„Egy elegendő” Otthon a nagymama leült
kedvenc karosszékébe. Ez volt a gondolkodóhelye. Egy darabig gondolkodott, azután eltökélten felállt és bement a kamrába.
Kis idő múlva visszajött, kezében gyönyörű, arany papírba burkolt és piros szalaggal
átkötött ajándékcsomaggal.
Elena szerette volna kinyitni, hogy megtudja, mi van benne, de a nagymama megértette vele, hogy a csomag igazában titok.
Másnap reggel nagyanya és unokája hamarosan elindult otthonról, és magukkal vitték az arany papírban csillogó csomagot.
Az első, akivel találkoztak, a mogorva harcsabajuszú Pasquale rendőr volt. Olyasvalaki, aki senkivel sem volt jóban és egyedül élt. A nagymama odament hozzá és átnyújtotta a kis csomagot.
- Mit csináljak vele? - kérdezte meglepetten Pasquale.
- A magáé - mondta Elena.
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A rendőr elképedve bámult.
- Mi van benne? - kérdezte.
- Barátság és boldogság - mondta a nagymama és kezet fogott vele.
- Láttad nagymama, mennyire örült? kérdezte Elena. - Menjünk haza és készítsünk még ajándékcsomagokat?
A nagymama fejét rázta.
- Nem, Elena! - magyarázta -, egy elegendő.
„Végre nekem is vannak barátaim a városban” - gondolta Pasquale, és nagyobb
önbizalommal, melegebb szívvel ment tovább. Útközben találkozott Sebastianóval,
az ökológiai személyzettel, ami utcaseprőt
jelent. Sebastiano félénk volt és a gyerekek
gúnyolódtak vele. Amikor meglátta a közeledő rendőrt, elbújt talicskája mögé. De
Pasquale feléje nyújtotta a csomagot ezekkel a szavakkal: - Ez a tied!
- Köszönöm! - mondta Sebastiano hitetlenkedve, de boldogan. Így a rendőr és az
utcaseprő barátok lettek.
De Sebastiano nem bontotta ki a csomagot. „Megajándékozom vele Dolorest" gondolta. Dolores egy vékony, szőke, copfos kislány volt, az egyetlen, aki mindig „Jó
napot" kívánt neki. Dolores lázasan feküdt
az ágyban és Sebastiano kissé zavartan
Dolores mamájára bízta az ajándékot, aki
meg is kínálta egy kávéval. Amikor Dolores
megkapta a gyönyörű csomagot, rögtön
jobban lett.
Megsimogatta a szép, aranyszínű papírt és a
piros szalagot, és azt gondolta: „Gyönyörű
ajándék lehet benne. Elküldöm Zsuzsinak,
hogy kibéküljünk".
„Semmi különös"
Zsuzsi volt Dolores legjobb barátnője,
de két nappal ezelőtt az iskolában összevesztek, „boszorkánynak" nevezték
egymást.
Amikor Zsuzsi megkapta a kis csomagot, szaladt Doloreshez és megölelte, majd
együtt úgy döntöttek, hogy egy ilyen szép
ajándék megörvendeztetheti a tanító nénit,
aki egy ideje olyan szomorúnak látszott.
A tanítónőnek felderült az arca, amikor
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a tanári asztalon ott találta a fénylő csomagot; aznap nem esett nehezére a tanítás, az egyik óra vidámabban telt a másiknál.
Hazafelé menet, a tanító néni elvitte az
ajándékot Anna néninek, akinek távol éltek a gyerekei és emiatt sokat sírt. Anna
néni sem tartotta meg az ajándékot, hanem
elvitte Lajosnak, aki érzékeny és udvarias
volt, de mivel mészárosként dolgozott,
mindenki szívtelennek tartotta.
Lajos sem tartotta meg a csomagot... tovább vándorolt kézről kézre és mindazok,
akik átadták egymásnak, rámosolyogtak a
másikra és szót váltottak vele. Pár nap
múlva, mikor Elena és a nagymama újra
vásárolni ment, a boltokból vidám csevegés hallatszott, a gyerekeknek pedig játszani támadt kedve. Egy ember ráköszönt a
nagymamára és elmesélte, mi történt
imitt-amott, és hogy egy idő óta az emberek boldogabbak egy titokzatos kis csomagnak köszönhetően. Miközben a nagymama
lakáskulcsaiért kotorászott a táskájában,
szembejött vele Amália asszony, aki az
alatta lévő emeleten lakott és még soha
nem szólt hozzá egy szót sem.
- Szeretnék boldog Karácsonyt kívánni mondta, és... átadta a szép kis csomagot
arany papírban, piros szalaggal.
- Köszönöm! - felelte mosolyogva a nagymama. - Miért nem jön fel néha egy kicsit
beszélgetni?
- Ez nagyszerű! - mondta Elena, amikor
kettesben maradtak otthon. - A csomag
visszajött hozzánk! De most elárulod, mi
van benne?
- Semmi különös - felelte a nagymama. Csak egy kis szeretet.
(Bruno Ferrero)
Szép feladatként az újesztendőben, mi is
adjunk a körülöttünk élőknek képletesen
egy kis arany csomagot hasonló tartalommal. Egy jó szó, egy mosoly, reményteljes biztatás, együttérző kézfogás, stb.
segít szebbé tenni mindennapjainkat. Érdemes megpróbálni!
Szerk.

2012. január-február

Kertvárosi Krónika

KATALIN-BÁLON VOLTUNK
Ifjúságunk ősszel ismét megrendezte a
Katalin-bált a Katolikus Körben. A november 26-ai esemény a kalózvilág hangulatát idézte fel. A teremben saját kezűleg készült ágyú-utánzatok, árbocok, és a
közösség által kölcsönzött megannyi tárgy
fogadta a vendégeket. A bált hagyományosan László atya köszöntője nyitotta
meg, majd kalózjelmezbe bújt fiatalok
látványos koreográfiát mutattak be az ír
néptánc elemeinek felhasználásával.A nyitótáncot Schopper Zsuzsanna tanította be.

Ezt követően a közönség a keringőtől a
népzenén át a modern zenékig megtalálhatta az ízlésének megfelelő műfajt. Az
est programját tánctanítás is színesítette,
ahol mindannyian új tánclépéseket tanulhattunk. Mindeközben a bárban kevert
koktélokkal frissülhettünk föl, és a büfében készült szendvicsekkel juthattunk
újabb energiatöltethez, ahol pihenésképpen az elmúlt év eseményeiről vetített fotósorozatot is megtekinthettük.
A vállalkozó kedvűek szerencsét próbálhattak a játékasztaloknál vagy gondolkozhattak a teremben kitett fejtörőkön, melyek közül kettő megoldása egy-egy kincsesláda kinyitásához is elvezetett.
Az est folyamán a fiatalok egy humoros
színjátékot is bemutattak az igazmondó
juhászról, melyet a virággal is köszöntött
Katalinok a VIP szekcióból kísérhettek
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figyelemmel. Végül a bálkirályi és bálkirálynői címet igazi kalózgúnyába bújt
hölgy és úr méltóképpen nyerte el.
Köszönjük az előkészületek során végzett
sok-sok áldozatos munkát, és mindazoknak a segítségét, akik a bál megvalósításában közreműködtek!
A. Horváth Enikő és Arnold Ákos

PÁSZTORJÁTÉK
Idén is nagy lelkesedéssel vettek részt a
plébánia gyerekei a pásztorjátékban. A
szervezés elindításáért köszönet Márfiné
Rétfalvi Noéminek (akinek a betlehemes
szervezést és az egész évi Baba-mama
klub vezetését is köszönhetjük).
A pásztorjáték idén is két szereposztással
futott. A résztvevő gyermekek majd mindegyike szeretett volna - és tudott is - szöveget mondani. A próbák lebonyolításáért
köszönet jár Molnár Tamásnak és Molnár
Bernadettnek, a hangosításért pedig - ami
hallhatóvá tette a félénkebben megszólaló
szereplőket is - Székely Viktornak.
Gerseiné Kata

VÁNDORBETLEHEMESEK
A régi hagyományokhoz híven a vándorbetlehem a 2011-es esztendőben is útnak
indult, és vitte a kis Jézus születésének
örömhírét az otthonokba. Az angyal szerepét Gersei Enikő, a három pásztorét pedig Tajti Márk, Tajti Dávid és Faragó
András alakította. Ebben az évben is
egy új szövegkönyvből tanultunk. A születéstörténetet most is sok helyen, főleg
idősebbeknél, betegeknél és kórházban is
előadtuk. Köszönet illeti Márfiné Rétfalvi
Noémit és Csambalik Lászlót akik a szervezést is végezték.
Faragó András

10

Kertvárosi Krónika

MINISTRÁNS HÍREK
Ministránsavatás Istennek hála, plébániánk Ministránsgárdája hosszú évek óta
minden esztendőben új tagokkal bővül.
2011 végén, Krisztus Király vasárnapján
ezúttal két fiú ministránssá avatására került sor a 9 órai szentmise keretén belül;
Dalmadi Bálint és Kerek Attila tett ígéretet arra, hogy hűségesen szolgálja az Urat
az oltár mellett. A két fiú sikeres vizsgát
tett, ezt követően a hívek, a ministránsok
és ministránsvezetők jelenlétében Pályi
László plébános atya avatta őket hivatalosan is ministránssá. A közösség minden
tagja nevében szeretettel gratulálunk Bálintnak és Attilának és imádkozunk azért,
hogy oltárszolgálatuk gyümölcsöző legyen, megerősítse őket hitükben.
Nyitott mise Az előző évihez hasonlóan a
Ministránsgárda újra meghirdette az úgynevezett nyitott misét, melynek keretében
azok a fiúk, akik korábban még nem ministráltak, kipróbálhatták, milyen érzés az
oltár mellett állni, részt venni az asszisztencia szolgálatában és kapcsolódni egy
élő közösséghez. A lehetőséggel ez alkalommal is többen éltek, akik ezentúl bekapcsolódhatnak a ministránscsapat közösségi életébe, valamint szolgálatába.
Terveink szerint 2012 adventjében ismét
lehetőséget biztosítunk majd arra, hogy a
fiúk ily módon is közelebb kerülhessenek
Istenhez.
Csatlakozási lehetőség: A Ministránsgárda továbbra is szeretettel várja azokat a
fiúkat, akik szívesen vennének részt az
aktív Oltárszolgálatban és lennének tagjai
egy élő közösségének! Érdeklődni a vasárnapi Szentmisék előtt és azokat követően a sekrestyében, a ministránsvezetőknél
lehet, valamint az elektronikus
levélcímen. ministransvezetok@gmail.com
Az összeállítást szerkesztette:
Vágvölgyi Gergely
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BABA-MAMA HÍREK
December 21-én 16.24-kor
3350 grammal természetesen
megszületett
Csambalik Boglárka Hajnalka,
Hajni és Laci második gyermekeként.
Baba és mama jól vannak.
A babák és mamák szeretettel köszöntik
Ferenc atyát és László atyát születésnapja
alkalmából!
Baba-mama klubok: január 11., január
25., február 8., február 22., március 14.
Blogunk címe:
www.kertvarosibabamama.blogspot.com
(Gitáros mise:január 8; február12; márc.11.)

Kedves Fiatalok és Szüleik,
kedves Családok!
Kirándulást szervezünk a Plébániai fiataloknak január 28-án, szombaton a Budai-hegységbe, a Gercsei-templomhoz.
Szülőket is lehet hozni! Így az autóval
érkezőknek gyülekező a hűvösvölgyi villamos végállomáson 10:00-kor. Itt találkoznak a BKV-sekkel akik Újpest Központról indulnak. Nekik gyülekező a metróállomáson, az aluljáróban 9:00-kor. Táv
kb. 6-8 km, 3-4 óra, (lesznek kis gyerekek
is). Jó idő (sok hó!) esetén inkább szánkózunk a Hármashatár- hegyen!
Információ: (b.dalmadi@index.hu)
Dalmadi Balázs, a Szülői Fórum nevében

Cserkészsarok
2012.-ben is szeretettel várunk
programjainkra minden 10-18 év közötti
fiatalt. Jó Munkát!
Záhonyi Lajos csapatparancsnok
1918.sz. Xántus János Cserkészcsapat
lajos.zahonyi@gmail.com
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FELNŐTT KATEKÉZIS:
Szeretettel hívunk mindenkit a következő
felnőtt katekézis előadásokra:
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Egyházmegyei szentségimádási nap
Január 26. csütörtök
8.00-8.30: Szentmise
8.30-19.00: Csendes szentségimádás
19.00-20.00: Imaóra

5. előadás:
Időpont: 2012. jan. 12 csütörtök 18 óra
Előadó: Bárány Béla atya
Téma:
6. előadás:
Időpont: 2012. febr. 16 csütörtök 18 óra
Előadó: Molnár Miklós atya
Téma: A Sátán és az ember
A Felnőtt katekézis archívumban az előadásokról készült összefoglalók megtalálhatók:
www.ujpestkertvaros.hu

ÖKUMENIKUS IMAHÉT
január 15. és 22. között
„…. mindnyájan el fogunk
változni,...” (Kor 1, 15, 51)
Immár hagyománnyá vált
az ökumenikus imahét a Krisztus-hívők
egységéért. Vegyünk részt minél többen
ezen az ima nyolcadon!
Részletes program a hirdető táblán.

A felnőtt hittant ezektől függetlenül mindenhónap második és negyedik szerdáján
du. 19 órától tartjuk továbbra is a plébánia
fenti termében.

AGAPE

Minden hónap harmadik szerdáján du. 19
órától imaóra van. Ezekre a programokra
is szeretettel várunk minden érdeklődőt!

A plébánia közösségei szertettel várják a
kedves híveket a vasárnap 9 órai szentmisék után egy forró teára, sütire

Tájékoztatok továbbá mindenkit, aki Isten
közelében szeretne eltölteni pár napot,
hogy július 18- 21-ig plébániai lelkigyakorlat lesz Leányfalun. A lelkigyakorlatot Csernáth Zoltán atya tartja. Kísérő
atyák: Molnár Miklós atya és Dr.
Csépányi Gábor atya. Ferenc atya örömmel jön, ha ezt egészsége megengedi.

Vendéglátók:

A részleteket és a jelentkezéseket márciusban intézzük - ez csak előzetes tájékoztatás. Aki szeretne részt venni, tervezze be
a nyári programjába a fenti időszakot.
Szeretettel: Horváthné Kati

január 15: Növekedő;
január 22: Scola;
január 29: Karitász;
február 5: Hitoktatók;
február 12: Laudate kórus;
február 19: Gitáros énekkar;
február 26: Baba-mama klub;
március 4: Szent Ignác közösség;
Kapcsolat:
Gerber Zsófi +36-30-718-122

