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A HIT ÉVE
II. A REMÉNYSÉG üzenetei
Mi az igazság, mely áthat és éltet bennünket
ma? Milyen üzenetet hirdet anyánk, az
Egyház? A reménység üzenetét.
A kegyelem által új teremtménnyé válva a
keresztény ember alázatosan elszánja magát
Krisztus követésére, és az Egyház kötelékében egyre többet tanul, hogy úgy gondolkodjék, mint Ő, úgy ítéljen, mint Ő, hogy
parancsolatai szellemében cselekedjék,
ahogyan Ő tanította.
Legyetek a remény hírnökei! Férfiak és
nők, akik mély és tartós hittel rendelkeztek:
legyetek az öröm hírnökei! Legyetek az
igazság hűséges munkásai!
A mélységes igazság olyan igazság, mely
átalakít, visszaadja a reményt, mindent a
helyére tesz, mindennel megbékít, és felkelti optimizmusunkat.
Csak az Evangélium elfogadásán keresztül
valósulhat meg minden reményünk teljesen.
Amikor Krisztussal találkozol az imádságban, amikor megismered Evangéliumát és
elmélkedsz rajta, hogyan függ ez össze reményeiddel és jövőbeli terveiddel, akkor
minden új megvilágításba kerül.
A keresztben rejlik egy keresztény megújulás reménye de csak akkor, ha maguk a keresztények komolyan veszik a kereszt üzenetét.
A reménység egyrészt arra bátorítja a keresztény embert, hogy ne veszítse szem elől
a végső célt, mely az életnek értelmét és
értékét adja; másrészt szilárd és mély indokát adja annak, hogy naponta elkötelezze
magát Isten terve mellett.
Összeállította Faragó István Boldog II. János Pál pápa „A pillanat békéje”c. írásából

NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLATOT
tart templomunkban
DR KERÉNYI LAJOS piarista atya,
március 23. péntek, 24. szombat,
és 25-én vasárnap 18h – kor
17 órától gyóntatás van.

Imádkozzunk naponta hazánkért!
Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a
küzdelemben. A Sátán gonosz kísértései ellen
légy oltalmunk. Esedezve kérjük: parancsoljon
neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére,
a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a
lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten
erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére.
Ámen.

Uram hallgasd meg könyörgésünket!
És a mi kiáltásunk jusson eléd
Könyörögjünk! Mindenható, örök Isten! Kérünk, őrizd meg kedves magyar hazánkat minden külső és belső veszedelemtől és a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Máriának,
Magyarország Nagyasszonyának és Pátrónájának, Szent Péter és Pál apostoloknak, Szent
István királynak, magyar szentjeinknek és boldogjainknak közbenjárása által adj magyar népednek egységet és békét! Távolíts el tőle minden háborúságot, egységet megbontó pártoskodást és tévelygést, hogy Anyaszentegyházad
hite szerint neked mindig bátran és szabadon
szolgáljon. Krisztus a mi Urunk által Ámen.
Némedi András: HÚSVÉTVASÁRNAP
Felszikkadt, felhőtlen ég,
könnyű szél, lobogó, tiszta gyolcs.
………………………..
…„Íme, a szögek helye” –
Ő az, megszólít és jön feléd.
Nőszívű meglepetés, sikolts,
hajnal van, öröm, kiálts bele!
Akárhogy is, hiába,
rövid lélegzetű utasok,
mégis csak későn érkeztek;
Előttetek megy Galileába.
Akik csak láttátok, fussatok,
és mondjátok meg Péternek!
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JÓ VÁLTOZNI
Évekkel ezelőtt egy katolikus szakiskola
fiataljaival beszélgettem a Lelki labornak
nevezett kis osztályteremben. Katolikus
hitünk alapjait igyekeztem megismertetni
velük, hogy az később majd életük alakításában segítségükre legyen.
Az egyik fiatal megjegyezte: Tanár úr, kár
velünk foglalkoznia, minket már nem lehet
nevelni. Nem vagyunk kisgyerekek. – Tudom, de az én célom más – válaszoltam.
Azt szeretném elérni, hogy te neveld önmagadat! – Igen? Viszont az én véleményem
szerint mi már nem változunk – jött a gyors
válasz. – Próbáljuk meg! Talán lesz eredménye – javasoltam.
Tudtam, hogy ő is igen hátrányos helyzetű
családból jött, mint sok hasonló társa. Így
különösen igyekeztem segíteni lelkiszellemi fejlődésüket. Ezért a hitre nevelést
tartottam fontosabbnak a vallásoktatással
szemben. A krisztusi értékeket, erényeket
igyekeztem vonzóvá és mindennapi életükbe beépíthetővé tenni. Felkínáltam, hogy
ezeket megismerve, majd felelősségteljesen
tudjanak választani, és döntésükért vállalni
a következményeket is.
Három év múlva, befejeződött a szakképzési idő és kézbe kapták bizonyítványukat.
Ilyenkor, minden évben megkértem őket,
hogy a Lelki laborban – most már szabadon
–, egy lapra írják le véleményüket az itt töltött időről. Miben gazdagodtak vagy mit
hiányoltak. Nagyon sok elismerést kaptunk,
ami további munkánkat segítette. A fent
idézett fiú leírta, köszöni a biztatást, mert
megtapasztalta, hogy lehet változni és jó
változni!
Minden nevelés célja az önnevelésre késztetés. Hiánylények vagyunk. Szüntelen szellemi-lelki, erkölcsi értékekkel kell gazdagítani magunkat. Ehhez viszont akaraterő is
szükséges, ami szintén csak napi „edzésekkel” fejleszthető. Nagyböjt alkalmas erre.
Fontos, hogy uralkodni tudjak ösztöneimen,
indulataimon, rosszra hajló természetemen.
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Meg kell szereznem a készséget, hogy szabadon tegyem a jót és erényes ember legyek. Legyen helyes önismeretem. Szavainkkal is szükséges időnként böjtölnünk,
megelőzve, hogy másokat megjegyzéseinkkel esetleg megbántunk. Könnyebb azoknak, akik jó példákat láthatnak maguk körül. A Hit évében jó lenne törekedni erre a
példaadásra a felnőtteknek is.
Az önnevelés életre szóló feladat. Igaz, ha
kérjük, segítséget is kapunk hozzá. A napi
imádságokon, szentségek vételén keresztül
bízhatunk Isten segítő kegyelmében. A
nagyböjti idő különösen alkalmas a tudatos
önnevelésre, a mások felé megnyilvánuló
szolgáló szeretetre. Igazi értéket az jelent,
ha Isten iránti szeretetből tesszük mindezt!
Az Úr
adjon erőt és
kitartást,
hogy mi is megtapasztaljuk a változás lehetőségét és örömét.
Gerber Alajos dr.

Teérted is meghalt Jézus.
Te mit teszel Őérte?
Nagy érdeklődéssel vettük kezünkbe
azt a könyvet, amelyben pápánk
személyes Istenkeresését tárja a hívek elé.
A történeti Jézus és a hit Krisztusa nála egy:
az igazi Jézus. Ahogy haladtunk előre az
olvasásban egyre jobban érlelődött a gondolat: ez az írás egy megosztásra váró kincs.
Fejezetről fejezetre haladva szeretnénk
XVI. Benedek: A Názáreti Jézus c. kétkötetes munkáját a pápa gondolataival és ahhoz kapcsolódó evangéliumi részekkel, lelkigyakorlatnak témájává tenni. Nagyböjtben, majd Húsvéttól Pünkösdig Jézus mélyebb megismerése nagyobb szeretetet indít
el bennünk Isten felé.
Várjuk azokat, akik vágyódnak Isten után és
szeretnék lelküket alkalmassá tenni a húsvéti öröm befogadására.
Találkozunk hétfőnként délután
6 órakor a Plébánián.

Keszthelyi László és Ágnes
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A plébániai Boldog Gizella
Karitászcsoport tevékenysége
a 2011. évben
I. Támogatások, gyűjtések,
adományok és eljuttatásuk:
1. Élelmiszerosztás –Plébániánk híveinek segítségét kérve, tartós élelmiszerek gyűjtésével sikerült 2 alkalommal szeretetcsomagot adni a
szükséget szenvedő családoknak.
Húsvétkor 26, karácsonykor 21 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 létminimum közelében élők, munkanélküliek, hátrányos
szociális helyzetűek.
2. Tárgyi: takarógyűjtés 2 alkalommal
a Twiszt Olivér Alapítvány által
gondozott hajléktalanoknak.
3. „Töltsük meg Szent Erzsébet kosarát!” Süteménygyűjtés karácsonykor
a hajléktalanoknak az idén szerény
mennyiség jött össze. 70 db kisebb
csomagot juttatunk 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. Ugyancsak az
ő segítségével valósult meg a
műzliszeletvásár.
5. „Az Erzsébet név kötelez!” – A az
újpesti Családok Átmeneti Otthonában élők karácsonyi csomagját fedeztük a zenés irodalmi jótékonysági délután adományaival. (56.000,- Ft).
Szép műsorral és az azt követő aga-
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péval 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,
Újpest iskoláiból is jöttek előadók,
így a Szent János Apostol Katolikus
Iskola, a Bajza, a Benkő Református
Általános iskola, a Faipari középfokú
intézmény, a Károlyi Általános Iskola és Gimnázium, a Babits Gimnázium, az Erkel Gyula Zeneiskola és a
Pécsi Sebestyén Iskola növendékei,
az Országos Versmondó Egyesület
előadóművészei is közreműködtek a
Család-év jegyében megrendezett
műsorban..
6. Pénzadomány, Támogatottak:
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
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.
2. A Nagyi gulyása mellé 150 db palacsintával kedveskedtünk
3. Plébániai búcsúval kapcsolatban a
hagyományos búcsúk hangulatát idézően „vásárosok” (könyv, textilajándéktárgyak) felkérése.
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4. Szent Erzsébet kenyere – november 20. – 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 Baba-Mama
Klubból, a Szent Anna Óvodából
valamint a környék rászoruló gyermekei közül
6. A templomnál lévő Kereszt gondozása,
7. Részvétel a vasárnapi agapék készítésében, a karácsonyi adventi koszorúkészítésben.
III. Betegek segítése, lelkigondozás:
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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 20., 11 órás mise: testi lelki
gyógyulásokért
3. március 20., 9 órás mise: Szent József, Mária jegyese – házastársakért,
édesapákért
4. március 27., 11 órás mise: Gyümölcsoltó Boldogasszony - édesanyákért, Szent Anna Óvodáért
5. november 6., 9 órás mise: Szent Imre, a magyar ifjúság védőszentje - a
magyar és különösen egyházközségünk
ifjúságáért
6. december 4., 9 órás mise – Szent
Miklós, a gyermekek védőszentje – a
gyermekekért.

1. Kérésekre orvos ajánlása, beteglátogatások, segítségnyújtás, főegyházmegyei
gyógyszertámogatás,
gyógyszereljuttatás
2. Problémák meghallgatása, megolVI. Zarándoklatok, lelkigyakorlatok,
dáskereséssel segítés.
képzések,
3. Részvétel az országos Lelki adoptációs mozgalomban. „Megszület- 1.
Főegyházmegyei szervezésben
nék…” Egy megfogant gyermek éleháromnapos lelkigyakorlaton vett
tének megmentése imádsággal 9 hórészt Máriabesnyőn 2 fő.
napon át. Fogadalomtétel szervezése
2. Részvétel a Szent Jobb körmeneten a
és fogadalomtétel a Magyarok Nagyfőegyházmegyei Szent Erzsébet Kaasszonya ünnephez kapcsolódó enritásszal együtt
gesztelő zarándoklaton (Sümeg - fo3. Engesztelő zarándoklaton voltunk
gadalmat tett 12 testvérünk)
Sümegen (október 8.). Az odafele út
rózsafüzér imádkozásával, MáriaIV.
Ajándékok:
énekekkel, a kegyhely történetének
megismerésével telt. A szentmisét
1. Keresztelő ingecske varrása, hímeMarczis Ferenc atya mutatta be, az
zése minden, plébániánkon megkeünnephez kapcsolódóan 12 lelki
resztelt gyermeknek (kb. 40 db), és
örökbefogadó tett fogadalmat.
ima
2. Szerény ajándék az Élő Rózsafüzér
Isten áldását kérve köszönjük a kedves
zarándokainak
testvéreknek munkánk támogatását.
3. Kis adventi koszorúk készítése és
eljuttatása az első péntekes betegekhez, valamint időseknek
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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).
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CSALÁDI FARSANG,
KERTVÁROSI MÓDRA

Rendszeres tájékoztatást azon a vasárnapi
agapén adhatunk, amelyet a 9 órás mise
után a karitász rendez, illetve a Karitász
hirdetőtáblán lehet olvasni.
A farsangi szezon végén, mindössze másfél

IDŐSEBBEK
TEADÉLUTÁNJA
Filmvetítéssel kezdtük a 2012-es
esztendőt, január 28.-án. A film témájának
megtekintése Bosco Szent János halálának
évfordulójához kötődött, melyet január 31én ünnepelt az egész világon jelen lévő
Szalézi Szerzetes Rend. Bosco Szent János
úgy él az emberiség emlékezetében, mint
egy ember, aki a hátrányos helyzetű fiataloknak szentelte életét.
Több mint 150 évvel ezelőtt élt az olaszországi Torinóban, ahol akkoriban a fiatalok
kétségbeejtő szegénységben éltek. Saját
életéből vett tapasztalatok nyomán elkötelezte magát, hogy segítsen rajtuk. Munkássága másokat is megihletett. Katolikus szerzetesrendet alapított és Szalézi Szent Ferenc
tiszteletére Szaléziaknak nevezte el őket. Ez
a rend választ adott a fiatalok igényeire,
bárhol is legyenek a világon. Don Bosco
számára a Szaléziak Isten szeretetének megtestesítői a fiatalok felé.
2012. febr. 25-én, szombaton a Don Bosco
film második részének folytatásával kápráztattuk el a nyugdíjas klub résztvevőit. A
film vetítése mellett lehetőség volt meghitt
beszélgetésekre, imára és éneklésre is.
Parizán Klára

héttel Nagyböjt kezdete előtt került sor a
plébánia közösségének farsangi Báljára,
melyet az idei esztendőben a Szülői Fórum
munkacsoportja szervezett, együttműködésben a nagyifjúsággal. A Családi Farsangi
Bálra a Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola dísztermében került sor, melyet
a koraesti-esti órákban a kertvárosi gyerekek töltöttek meg, tündérekké, sárkánnyá,
lovaggá válva: a jelmezekkel kapcsolatosan
úgy tűnt, úgy a gyermekek, mint a szüleik
igen kreatívak voltak – néhányan a felnőttek
közül is vállalták, hogy jelmezbe bújnak, az
alkalomhoz illően.
A jó hangulatról a közös, zenés játékok,
Emese néni, a műsorvezető házaspár: Gerber Zsuzsa és Gábor, valamint a néptáncot
tanító Szórádi Viktor és barátai gondoskodtak. Két táncolás között pihenésképp együtt
tanulhattunk alkalomhoz illő énekeket, belülről is megismerhettük a tekerőt, a jelmezversenyek keretében pedig minden farsangi öltözéket megcsodálhattunk, a családi
jelmezverseny alatt pedig két produkció is
szórakoztatott bennünket.
A felfrissülést a büfé biztosította, melyben a
szolgálatot a közösség fiataljai vállalták –
köszönet nekik ezért! Akik pedig már ki is
táncolták magukat és jól is laktak, farsangi
hagyományainkat ismerhették meg, valamint betekintést nyerhettek más népek szokásaiba is, miközben kitöltötték a különleges totó-kérdőívet.
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Ezen az estén is megtapasztaltuk: élő katolikus közösségbe tartozni remek dolog!
A résztvevők száma és a jó hangulat arra
sarkallhatja a közösségért tenni szándékozókat, hogy a jövő év se maradjon el plébániai farsangi bál nélkül – reméljük, akkor
azok is eljönnek, akik idén még inkább otthon maradtak. Ízelítő gyanánt szívesen
ajánljuk a Krónika Olvasóinak figyelmébe a
farsangról készült videót, amelyet a plébánia honlapján megtekinthetnek.
Vágvölgyi Gergely

Olvasói levél: Tisztelt Szerkesztőség!
Kedves Lojzi bácsi!
Először úgy gondoltam nem írok a farsangról, talán más már elvállalta. De aztán arra
gondoltam, talán nem baj, ha erről is tud a
közösség.
Nem arról szeretnék hírt adni, hogy milyen jó volt. Azt
hiszem ez a hír már mindenkihez eljutott. Inkább arról
írnék, milyen nagyszerű fiataljaink vannak!
A munka oroszlán részét vállalták, ami
számomra igazán megható volt. Továbbá
szeretném megosztani azt az érzést másokkal (talán legközelebb ők is szeretnék megtapasztalni), milyen jó dolog olyan munkába részt venni, aminek ilyen klassz eredménye van, mint ez a farsang.
Bízom abban is, hogy az ifik segítségével a
mostani kis iskolások is megtanulják, hogy
is kell ezt „csinálni”, és a későbbiekben
majd át tudják venni a helyüket. Továbbá
kérem a Mennyei Atya segítségét, hogy
még sok ilyen szép program legyen, melyek
által mindenki megtapasztalhatja, milyen jó
közösségünk van.
Üdv. Szücs Marcsi
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MINISTRÁNS HÍREK
Az idei év első Ministráns Találkozói februárban kerültek megrendezésre. Február 4én kezdtük a sort, rögtön nagyon fontos bejelentésekkel: a ministránsvezetők csapatában Arnold Ákos helyét ettől a naptól kezdve Faragó András vette át. Ákosnak együtt
köszöntük meg mindig gondos szolgálatát
és példamutatását, Andrisnak pedig együtt
kívántunk kitartást, sok kegyelmet és rengeteg türelmet kezdődő szolgálatához. Ezek
után együtt kipróbáltuk az új, internetes
rendszert, amellyel előre beoszthatjuk magunkat a vasárnapi misékre, ezzel is biztosítva, hogy Jézus soha ne maradjon egyedül,
mindig szolgáljon oltáránál ministráns. A
felületet a ministránsok a plébánia honlapján keresztül is elérhetik. A találkozó a
kecske-alakú torta elfogyasztásával folytatódott, ami küllemével és ízével egyaránt
nagy sikert aratott (köszönjük, Hajni és
Csala!). A találkozó második részében a
hónap ministráns-példaképéről, a szent életű Prohászka Ottokár püspökről hallgattunk
meg egy kiselőadást.
Február 25-én, a nagyböjti időszak kezdetén
a Találkozó témái között természetesen maga a Nagyböjt foglalt el fontos helyet. Igyekeztünk lélekben is felkészülni erre a fontos
időre és felkészülni liturgikus szolgálatainkra is. Felfrissítve a korábban tanultakat,
körbejártuk a liturgikus színek és a ministráns ruha használatának kérdését is, meglepetésben pedig ezúttal sem volt hiány.
A Ministránsgárda továbbra is szeretettel
várja azokat a fiúkat, akik szívesen vennének részt az aktív Oltárszolgálatban és lennének tagjai élő, aktív közösségének! Érdeklődni a vasárnapi Szentmisék előtt és azokat
követően a sekrestyében lehet, valamint a
ministransvezetok@gmail.com elektronikus
levélcímen. A Ministránsgárda megtalálható a facebook-on és a plébánia honlapján is.
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Ministránsvezetőség
KÉPVISELŐTESTÜLETI GYŰLÉS
A közelmúltban azt a döntést hoztam, hogy
nem vállalom tovább a ministránsvezetéssel
járó feladatokat. Plébános atya ugyanakkor
áldását adta arra, hogy Faragó András
egyidejűleg a ministránsvezetők közé lépjen. Azt gondolom, Andris felkészültsége és
elkötelezettsége is indokolja, hogy a ministrálást érintő kérdésben azzal a bizalommal
forduljanak hozzá, mint amivel az eddigiekben is fordultak a ministránsvezetők felé.
Az eddigi bizalmat magam részéről szeretném megköszönni, és remélem, hogy a továbbiakban is megtisztelnek vele, hiszen
lehetőségeimhez képest továbbra is szeretnék részt venni az oltárszolgálatban, és a
közösség életéhez kapcsolódó más feladatokban.
Arnold Ákos
A Ministránsgárda tagjai köszönetüket fejezik ki Ákosnak az elmúlt években végzett
áldozatos, körültekintő, lelkiismeretes munkájáért, amelyet ministránsvezetőként végzett. Köszönjük, hogy ügyeinkben minden
esetben számíthattunk rá: ha kellett, precíz
módon ellátott papírmunkával, vagy szervezéssel, ha kellett, ima vezetésével, vagy
akár vidám focizással szolgálta közösségünket. Köszönjük, hogy példamutató oltárszolgálattal járt előttünk. Reméljük, hogy
lehetőségeihez mérten a jövőben is sokszor
szolgálhatunk együtt és sok közös élményben lesz részünk!
A ministránsok
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!

Plébániánk képviselőtestülete 2012. február
26-án az esti szentmise után megtartotta évi
rendes közgyűlését. Az ülésen a képviselők
elfogadták az egyházközség 2011. évi zárszámadását és a 2012. évi költségvetést,
megbeszélték az elmúlt év legfontosabb
eseményeit és a jövő év terveit.
Gerber Gábor

KAMARAZENEGONDOLATOK ZENÉBEN
Haydn: Krisztus hét szava a kereszten
(vonósnégyes változat)
március 17-én szombaton,16,30 órakor
a hittanteremben. Erre a gondolatindító
délutánra szeretettel várunk mindenkit.
Jakabné Kovács Márta
„Azért gyűltünk össze, hogy együtt
maradjunk…”
Kedves Kertvárosiak!
Ezúton is örömmel hirdetjük, hogy virágvasárnap előtt egy nappal plébániánkon egész
napos Lelki Napot tartunk, márc. 31-én,
szombaton, 10 és 19 óra között,
A Lelki Nap keretei között minden korosztály számára külön előadások, beszélgetések, műhelyek kerülnek megrendezésre,
amelyeket közös programok egészítenek ki.
A nagyböjt jegyében végzünk bűnbánati
liturgiát, járunk keresztutat, lehetőségünk
lesz szentgyónás elvégzésére, este pedig
szentmisével zárul a program. Ebédet és
uzsonnát a szervezők mindenki számára
biztosítanak.
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TANÍT AZ ÉLET
Jézus arca
Szicíliában Epifanio szerzetes egy nap
felfedezte magában Isten ajándékát, azt a
képességét, hogy gyönyörű szép ikonokat
tud festeni. Valami olyasmit akart festeni,
ami élete remekműve lehetett volna: Jézus
arcát.
De vajon hol talál olyan modellt, aki képes
kifejezni egyszerre a szenvedést és az örömöt, a halált és a feltámadást, az istenit és
az emberit?
Epifanio attól kezdve nem nyugodott, útnak indult, egész Európát végigkutatta, de
senkit nem talált. Nem volt olyan modell,
akiről mintát vehetett volna Jézus arcához.
Egyik este úgy aludt el, hogy a zsoltár
szavait ismételgette: A te arcodat keresem
Uram. Ne rejtsd el előlem a te arcodat.
Álmodott
is: egy
angyal
visszavitte azokhoz, akikkel találkozott és minden arcból megmutatott neki egy részletet,
amely azt az arcot Jézushoz tette hasonlóvá: például egy fiatal asszony öröme, egy gyermek ártatlansága, egy paraszt
ereje, egy beteg szenvedése, egy elítélt
félelme, egy anya jósága, egy árva ijedelme, egy bíró szigorúsága, egy bohóc vidámsága, egy gyóntatópap irgalma, vagy
egy leprás bekötözött arca.
Epifanio visszatért a kolostorába és nekifogott a munkának.
Egy év múlva kész lett Krisztus arcképe és
Epifanio bemutatta azt az apátnak és a
barátoknak, akik megdöbbentek és térdre
estek. Krisztus arca gyönyörű volt,
megható, tekintete egyenesen az emberlelkébe látott.
Hiába kérdezték Epifaniót, nem tudták
meg, hogy ki ült neki modellt.
Ne egy ember arcában keressétek Krisztusét,
hanem minden ember arcában fedezzétek fel
Krisztus képmásának egy kis részletét!
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Az igaz gyógyszer
Egy üzletember, önzéstől elvakultan, a munka hevében idegkimerülést kapott. Az orvos hegyi levegőt ajánlott neki, töltse ott a szabadságát.
Amikor megérkezett az alpesi állomásra egy
bánatos és könnyező asszonyt vett észre a
váróteremben. Megkérdezte az asszonyt,
miért sír. Azt válaszolta, hogy fiát akarta
meglátogatni, de elveszítette a címét.
A kereskedő segíteni akart. A telefonkönyvben megtalálta a címet és egy taxival
odavitte.
Azon az estén boldog, nyugodt és vidám
volt. Másnap írt az orvosának: „Doktor úr,
végre nyugodt embernek érzem magam.
Mások gondjával foglalkoztam, segítettem
nekik és megtaláltam az igazi gyógyszert".
„De ha valaki segítségünkre szorul, szabad
némelykor valami jót elhagynunk, vagy
jobbra
váltanunk.
Ha
ezt
teszszük, a jó cselekedetet nem szalajtjuk el,
hanem
inkább
jobbra
cseréljük."
(Kempis Tamás: Krisztus követése)
+ + +

Egy jó tanács
A kis Janika minden este egyedül
mondta el az esti imát. Édesanyja mégis
ott állt mellette, nem felejtett-e el valamit és
elalvás előtt megcsókolta.
Miután elimádkozta, „Istenem, áldd meg
aput és anyut, áldd meg testvéreimet és
nagyszüleimet", általában alvásra hajtotta
fejét.
Egy este mégis hozzáfűzött valamit az imához: „És Te, Istenem, vigyázz magadra, mert
ha veled történik valami, akkor jól nézünk
ki".
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FELNŐTT KATEKÉZIS
7. előadás:
Időpont: április 12. csütörtök 18h
Előadó: Havasi József SDB atya
A Felnőtt katekézis archívumban az előadásokról készült összefoglalók megtalálhatók:
www.ujpestkertvaros.hu

2012. március-április

Minden kedves Olvasónknak
örömteli, kegyelmekben
gazdag, áldott húsvéti
ünnepeket kíván
a szerkesztőség

AGAPE
A felnőtt hittant ezektől függetlenül mindenhónap második és negyedik szerdáján
du. 19 órától tartjuk továbbra is a plébánia
fenti termében.
Minden hónap harmadik szerdáján du. 19
órától imaóra van. Ezekre a programokra is
szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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.
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
Szeretettel várjuk plébániánk családjait és
mindenkit, korosztálytól függetlenül!
További részletek olvashatók
a hirdetőtáblán és a honlapon.

Húsvéti tojásfestés a hittan-teremben
március 31-én, 10-12 óráig!
Szeretettel várunk!

A plébánia közösségei az idén is szertettel
várják a kedves híveket a vasárnap 9 órai
szentmisék után egy forró teára, sütire
Vendéglátók:
Március 4:
Március 11:
Március 18:
Március 25:
Április 1:
Április 8:
Április 15:
Április 22:
Április 29:
Május 6:

Szent Ignác imaközösség;
Rózsafüzér társulat;
Scola;
Karitász;
Növekedő;
Húsvét ünnepe ;
Laudate kórus;
Gitáros énekkar;
Hitoktatók;
Baba-Mama klub;

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

Rejtény:
18 szó van elrejtve,
melyek
a három szent nappal kapcsolatosak.
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NAGYHÉT ESEMÉNYEI:
NAGYHETI EMLÉKEZTETŐ
Ezen a héten megváltásunk és üdvösségünk legnagyobb és legszentebb eseményeit ünnepeljük. Ennek mintegy bevezető nyitánya a Virágvasárnap. Jézus diadalmas
Jeruzsálemi bevonulására emlékezünk, melyet rövidesen a szenvedés napjai követtek.
A győzelem és megdicsőülés napján az ujjongó nép a felismert Messiást pálmaágakat
lengetve kísérte.
Az Ünnepi Szentmisén megszentelt barkákkal mi is körmeneten veszünk részt. Ennek jelentősége nem a történeti esemény
utánzása, hanem Krisztus követése mellett
való hitvallás. Ez a nap még a szenvedés és
a halál ünneplése is. A Szentmisében Jézus
szenvedéstörténetét, a passiót elmélkedhetjük át, őszinte bánattal az elkövetett bűneinkért, mellyel mi is növeltük Jézus fájdalmát.

Húsvéti Szent Háromnap
Az emberek megváltásának és Isten tökéletes megdicsőítésének művét Krisztus főképp az ő Húsvéti titka által vitte végbe,
amikor halálunkat halálával megtörte, és az
életet föltámadásával újjászerzette.
Ezért az Úr szenvedésének és feltámadásának Húsvéti Szent Háromnapja az egész
egyházi
év tetőpontjaként tündöklik.
Ahogy a vasárnap csúcspont a köznapok
fölött, úgy csúcspont a Húsvét ünnepe is az
egyházi évben. A nagycsütörtök esti szentmisével kezdődik, középpontja a Húsvéti
virrasztás, befejezője pedig a Húsvét vasárnap Esti dicsérete – vecsernyéje.
E három napon Húsvét egyetlen eseményét
ünnepeljük. Tehát nem előkészület Húsvétra, hanem maga a Húsvéti ünneplés!
Ezért ajánlatos, hogy a Kedves Hívek minél
nagyobb létszámban vegyenek részt a Szent
Háromnap szertartásain!

Virágvasárnap
Az Úr szenvedésének vasárnapja.
Barkaszentelés 9h
Ünnepi passió, Urunk szenvedéstörténete a 11 órai szentmisén (Laudate kórus)
Nagycsütörtök
10 h Krizmaszentelési szentmise a Szent
István bazilikában
18h Szentmise az Utolsó Vacsora
emlékére
Virrasztás és Szentségimádás a Szentségi Jézus előtt a kápolnában 19 -22 óráig.
Nagypéntek
Az Úr halálának ünnepe. (Szigorú böjt!)
14:30h Templomnyitás
17:30h Keresztúti ájtatosság
18h Igeliturgia és egyetemes könyörgések Ezen a napon nincs szentmise.
Végül imádság a Szentsírnál 20h - ig.
Nagyszombat
12h-tól Templomnyitás, Szentsírlátogatás
Szertartások kezdete! 20:00h
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

