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(Részletek a 11. oldalon)

A HIT ÉVE
III. A SZERETET üzenetei
Ami igazán számít az életben, az az, hogy
Krisztus szeret minket, és mi is szeretjük Őt.
Jézus szeretetéhez képest minden egyéb másodlagos. És Jézus szeretete nélkül minden
egyéb haszontalan.
Ha az Isten az ember keresésére indul, akit
saját képére és hasonlatosságára teremtett,
akkor ezt azért teszi, mert öröktől fogva szereti az Ige szerint, s Krisztusban fel akarja
emelni a fogadott fiú méltóságára.
Jézus Krisztus olyan „Király, aki szeret”,
mert bennünket, embereket szeretett vére hullatása árán is. És mivel szeret, megszabadított
minket a bűntől, mert csak a szeretet képes
megszabadítani bennünket a bűntől.
Csak a szeretet teremt jót, és végső soron
csak a szeretet érzékelhető a teremtett lények
minden fajtájában és rendjében, s mindenek
felett az emberben.

Az embert a lelkiismeret mércéjével kell
mérnünk, az Istenre nyitott lélek mértékével.
Csak a Szentlélek töltheti be ezt a szívet,
vagyis vezethet önmagunk megvalósításához
a szeretet és bölcsesség által.
Az ember emberségének teljes dimenziójában
csak akkor él, ha képes meghaladni önmagát
az igazság és szeretet hatalmával.
Az olyan keresztény, aki nem tanulta meg
Krisztust látni és szeretni felebarátjában, nem
teljesen keresztény. Mi vagyunk testvéreink
őrzői, egymáshoz köt bennünket a szeretet
köteléke.
A Nyolc Boldogság üzenete az Isten- és emberszeretet üzenete, az erkölcsi elkötelezettség üzenete a társadalom hiteles átalakítása
mellett.
Összeállította Faragó István Boldog II. János
Pál pápa „A pillanat békéje”c. írásából
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A HITTAN TÖBB MINT TANTÁRGY
Tanév végén rendszerint visszatekintünk az
elvégzett évi munkánkra. A tanítvány arra,
hogy mennyit gyarapodott szellemi-lelki
értékekben ez idő alatt, míg a tanár arra,
mennyire tudta átadni
az Örömhírt küldetésének
megfelelően.
Mennyire jelentett ez
éltető erőt diákjainak
és mennyire sikerült a
találkozásokon elmélyíteni kapcsolatukat
Jézussal. Fontos, hogy
megértsék, a hittan
több mint tantárgy.
Kereszténységünk lényege: egység Krisztussal. Ez három síkon valósulhat meg:
szellemi, erkölcsi és kegyelmi síkon. Meg
kell ismernünk az igazságot, a krisztusi tanítást, az evangéliumot. Ez önmagában még
nem elég. Mindennapi életünkben ezt meg
is kell valósítani, a felismert igazság szerint
kell élnünk. Ez viszont nem megy könnyen.
Rosszra hajló természetet örököltünk. A
napi küzdelmekhez nélkülözhetetlen a segítség. A harmadik, a kegyelmi sík ezért
lényeges. A szentségeken keresztül kapjuk
meg Isten segítő kegyelmét, hogy Krisztus
tanítványaihoz méltó életünk legyen. A hittanórák ehhez is segítséget adnak.
Egy tengeri balesetről adott hírt a sajtó 2005
augusztusában. Az orosz haditengerészet
tengeralattjárója került csapdába. A százkilencven méteres mélységben rekedt kutatóhajó legénysége tehetetlen volt a szabadulást illetően. A kabinban a levegő és a hőmérséklet egyre csökkent. Az öbölben lévő
halászhálókba és – mint később kiderült –,
katonai kábelhálózatba gabalyodott járművet a vontatóhajók nem tudták megmenteni.
Nemzetközi segítséget kértek. Amerikai,
brit és japán segítők jöttek a térségbe. Végül
a brit királyi mentőcsapat mélytengeri ro-
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botjával tudta kiszabadítani a kábelekből a
tengeralattjárót, amely ezt követően már
segítség nélkül is feljutott a felszínre. A
legénység épségben megmenekült.
Gondolkodásra késztetett ez a hír. Korunk
fiataljait is egyre több, a környezetükben
lévő szellemi-lelki kábel, háló veszi körül.
Ezek az apró negatív szokások, szenvedélyek, drogok, az értelmetlen, céltalan élet
képe, az önző, mások iránt közömbös magatartás vagy agresszivitás, pornográfia, internet és sorolhatnánk tovább. Ezek egyre inkább a mélybe húzzák őket. Itt is sajátságos
segítség kell. A háló bontásával lehetővé
kell tenni számukra a jóra késztető szabadságot, az önerőből történő felemelkedést.
Szabaddá, csak a Krisztus iránti őszinte elköteleződés tesz. A hitre nevelés ezért nélkülözhetetlen az igaz emberségre törekvő
fiatal számára. Hisszük és reméljük, hogy
az elmúlt tanévben is sikerült tanítványainkat közelebb hozni Krisztus szeretetéhez és
a szabadsághoz.
Gerber Alajos dr.

HOGY EGYÜTT MARADJUNK…
Hagyományteremtő szándékkal rendezte meg
a Szülői Fórum közössége és plébániánk néhány fiatalja a nagyböjti előkészület utolsó
hétvégéjén a Plébániai Családi és Ifjúsági
Lelki Napot.
Már a szervezés időszaka is jelképes volt: a
program széles összefogással formálódott,
amihez sokan csatlakoztak – ez plébániánk
közössége számára igazi bíztatást jelenthet! A
célunk az volt, hogy lehetőséget teremtsünk
közösségi keretek között készülni a közelgő
ünnepre, elmélyítve hitünket, találkozva az
Úrral és közben jobban megismerve egymást.
Ezért nagy öröm volt számunkra, hogy a plébániai családok lelkesen kapcsolódtak be a
nap szervezésébe, segítettek a lebonyolításban és nagy számban vettek részt – minden
korosztályt képviseltetve a nap programjain.
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KARITÁSZHÍREK
A délelőtt folyamán a legkisebbek Márfiné
Rétfalvi Noémi vezetésével és segítői közreműködésével kézműves foglalkozáson vettek
részt: tojást festettek, tojástartó díszeket készítettek, nyulat gyúrtak tésztából. A nagyobbak a reggeli imádság után Csépányi Gábor
atya előadását hallgathatták meg, míg a felnőtteknek Erdődi Ferenc atya, pomázi plébániai kormányzó tartott előadást a házasság
szentségéről a templomban. Még a kora délután folyamán szólt hozzánk a közösségről,
annak felépítéséről és működéséről tartott
előadásában újmisés papunk, Molnár Miklós
atya, a délután pedig kiscsoportos fakultációk
keretében telt – ez időben ki-ki korosztályának megfelelően választhatott programot. Az
óvodásoktól az idősebbekig mindenkit várt
tartalmas időtöltési lehetőség: játékos, rendhagyó hittanóra, kerekasztal-beszélgetés, családi tréning, filmvetítés. Külön öröm volt
számunkra, hogy délutáni programjainkon két
kismarosi ciszterci nővér is velünk volt. Zita
nővér és Judit nővér a kora esti gitáros szentségimádás után, az esti, ünnepi szentmise
előtt tett tanúságot szerzetesi hivatásáról. A
bűnbánat időszakában sokan keresték a kiengesztelődés lehetőségét is és járultak szentgyónáshoz, vagy vettek részt lelki beszélgetésen, melyeken Ferenc atya és Gábor atya a
nap folyamán mindvégig szívesen fogadták a
testvéreket.
Köszönet illeti mindazokat, akik a programok
létrejöttében segédkeztek; vállalták a háttérszolgálatok valamelyikét, előadást tartottak,
fakultációt vezettek, gitároztak, takarítottak.
A nap végén több mint negyven segítőt számoltunk össze. A Lelki Nap jelzésértékkel
bír: a Krisztusra tekintő, Őt kereső és összefogni képes közösség hordozza magában az új
evangelizáció és a megújulás lehetőségét!
Íme, már csak folytatnunk kell a munkát, hiszen „azért jöttünk össze, hogy együtt maradjunk…”!
Egy kisfiú a nap végén, álmosan bár, de így
szólt a kocsiban hazafelé tartva szüleihez:
„Anya, Apa! Nagyon jó volt ez a nap! Mikor
jövünk legközelebb?” 
Vágvölgyi Gergely

Kedves Testvérek!
Köszönjük a rászoruló családok nevében a tartós élelmiszereket. Huszonkét családnak
tudtatok örömöt szerezni.
Minden csomagban az alapot az olaj, liszt,
cukor, rizs adta, ezt egészítették ki a kakaófélék, konzervek, lencse, bab, csokoládék egyéb
édességek (csoki nyuszik, téli fagylalt). Volt
egy különleges adomány is: kutyaeledel! És
milyen jó, mert egy kiskutyás gazdinak tudtuk adni. Nagyon örültünk annak a sok szép
húsvéti képeslapnak is, amelyet a csomagokba tehettünk templomunk képeslapján egy, az
ünnephez illő verssel együtt.
Isten fizesse meg jószándékotokat.
A hajléktalanoknak adott pénzből 85 csomagot tudtunk készíteni: 3 szelet kenyér közé jó
minőségű tarjaszeleteket, a csomagba még
főtt tojást és egy csoki tojást tettünk. Jószívűségeteket a Tviszt Olivér Hajléktalanokat
Gondozó Alapítvány összekötője, Seidel Nóra húsvéti jókívánságot tartalmazó képeslappal köszönte meg.
Eta néni lelkes munkája során olcsóbb és jó
tojáshoz juthattak a háziasszonyok „a húsvéti
hajrában.”
De volt lehetőségünk lelkünk ápolására is.
Március 31-én, a lelki napon a karitász is
részt vett. A következő szórólapon foglaltuk
össze gondolatainkat. Reméljük, mindannyiotok szívéhez is szólunk ezzel.
„Bizony, bizony mondom nektek, aki tanításomat megtartja, nem hal meg örökre.”
„Szeretteim, legyetek az Igének cselekvői
és nem csupán hallgatói.” Jak. 1,22
„Ő azonban azt felelte nekik: ’Azok az én
anyám és testvéreim, akik Isten igéjét hallgatják és megcselekszik’.” Lk 8,21
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Hogyan cselekszem az igét; élem-e az evangéliumot; észreveszem-e az alkalmat az evangélium szerinti életre, cselekvésre?
„Amint akarjátok, hogy cselekedjenek veletek
az emberek, ti is hasonlóképpen cselekedjetek
velük.” Lk 6,31
„Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket, és dicsőítsék Atyátokat, aki a mennyekben van.” Mt
5,16
Este, lefekvés előtt számbaveszem-e, hogy
aznap mi jót tettek nekem mások, és mi jótéteményre volt alkalmam, melyet nem tettem
meg másoknak? Mivel szomorítottam el másokat?
„Éjfélkor aztán kiáltás támadt: ’Itt a vőlegény, gyertek ki elébe! Ekkor a szüzek mindnyájan fölkeltek és rendbehozták lámpásaikat.
Az ostobák ekkor így szóltak az okosokhoz:
’Adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásaink kialszanak. Az okosok ezt válaszolták:
’Nehogy ne legyen elég se nekünk, se nektek,
menjetek inkább az árusokhoz és vegyetek
magatoknak.’ Amíg azok elmentek vásárolni,
megjött a vőlegény, és akik készen voltak,
bementek vele a menyegzőre. Az ajtót bezárták. Később megjött a többi szűz is. Azt
mondták:’Uram, uram! Nyiss ki nekünk! De
ő így válaszolt: ’Bizony, mondom nektek:
nem ismerlek titeket.’ Legyetek tehát éberek,
mert nem ismeritek sem a napot, sem az
órát.” Mt 25,6-13
Add Uram, hogy felismerjem az irgalmasság cselekedeteire történő hívásodat, és
megcselekedjem azokat úgy, ahogy Te akarod! Ezáltal is teljék lámpásom olajcseppekkel.
„Ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek,
milyen jutalmat érdemeltek? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És
ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a
bűnösök is megteszik” Lk 6,32-33.
„Adj mindenkinek, aki kér tőled; . . .” Lk 6,30
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Az
utcai
adakozáson
vagy
saját
pártfogoltomon túl, felismerem-e, hogy milyen lehetőségeim vannak a számomra ismeretlenek, idegenek segítésére? Hogyan segítek?
„Ekkor megkérdezte tőle a tömeg: ’Mit cselekedjünk tehát?’ Ő ezt felelte nekik: ’Akinek
két köntöse van, ossza meg azzal, akinek nincsen; és akinek ennivalója van, hasonlóképpen tegyen” (Keresztelő Szt.János szavai) Lk
3,10-11
„Aztán jött egy szegény özvegy, és bedobott
két fillért, ami egy krajcár. Akkor odahívta
tanítványait és azt mondta nekik: ’Bizony,
mondom nektek: ez a szegény özvegy többet
adott mindazoknál, akik pénzt dobtak a kincstárba. Mert azok mind abból adtak, amiben
bővelkedtek, ez pedig az ő szegénységéből
bedobta mindenét, amije volt, egész megélhetését.’” Mk 12,41-44
Legyetek tehát irgalmasok, mint a ti Atyátok
is irgalmas!” Lk 6,36
Milyen szívvel teszem a jót, milyen szívvel
adakozok és miből tudok adakozni? Szekrénytakarítás után összecsomagolom és a megfelelő helyre eljuttatom azokat a holmikat, ami
másnak úgyis még jó lesz; vagy gondolok rá:
vajon mit fognak érezni azok, akik ezt megkapják? A segítségemet, vagy hogy: ez kidobásra vár, de egy elesett embernek még jó
lesz? Vajon örülnek-e neki? Én hogy éreznék?
„Nagyobb szeretete senkinek sincs annál,
mint ha valaki életét adja barátaiért.” Jn 15,13
Az életed az időd. Mit érzel, amikor az idődet
kellene
adnod
ismerős,
ismeretlen
felebarátaid-ért?
„Akkor a juhokat a jobbjára állítja, a kecskéket pedig a baljára. Akkor a király így szól a
jobbja felől állóknak: ’Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba az országot, amely nektek készült a világ teremtése óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom
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adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen voltam és felöltöztettetek,
beteg voltam és meglátogattatok, fogságban
voltam és eljöttetek hozzám.’” Mt 25,33-36
VÁRUNK, CSELEKEDD AZ IGÉT!
2012. március 31. – Lelkinap
Lovász Judit karitászvezető

2012. május-június

2012 április 28-án a nyugdíjas teadélután
hangversennyel kezdődött. A hangversenyen
Mozart és Schubert műveiből hallhattunk
részleteket és láthattuk a Koncertmuzsika
Zenekar kiváló művészeit Nagy Norbert vezényletével.
A szép hangverseny után jutott még időnk a
meghitt beszélgetésekre, éneklésre és imádságra is.
Parizán Klára

IDŐSEBBEK
TEADÉLUTÁNJA
Nyugdíjas találkozó 2012 március 31.
A találkozó időpontja véletlenül egybe esett a
lelki nap időpontjával. Ezért kérésünkre olyan
film került bemutatásra, amely a fiatalok és
felnőttek lelki felépülésének, érzelmi
felemelkedésének éppen megfelelt.
A megtörtént eseményeken alapuló film a 90es években játszódik egy kis algériai hegyi
faluban. Nyolc francia ciszterci szerzetesről
szól, akik az algériai faluban élnek, barátságban a helyi muszlimokkal. A film a kolostor
mindennapjainak megfelelően nagyrészt
csendes, szemlélődő - ezt az életet bolygatják
föl a véres események, amelyeket iszlám
szélsőségesek szabadítanak a környékre. A
fenyegető helyzet dilemma elé állítja a szerzeteseket: maradjanak, vagy elmenjenek?
Számukra ez a hit helyes értelmezésének kérdése is. A korábban egyetértésben élő szerzeteseket megosztja a vak testvéri szeretet, illetve a józan gondolkodás. Végül feloldozást
a film drámai vége sem ad.
Az Emberek és Istenek a vallási fanatizmusok
aktuális és egyetemes témáját boncolgatja,
ezért nagyszerű vitaindító. Azoknak ajánljuk,
akik érzékenyek az emberek belső küzdelmeire. Hiszen a film ugyanannyira szól az egyes
szerzetesekben dúló harcról, mint toleráns és
intoleráns csoportok szembenállásáról.
A lelki nap szervezői a film bemutatása kapcsán meghívták a Magyarországon élő ciszterci nővéreket, akik a film levetítése után, a
film értelmezéséről vitaindítót, majd a saját
életükről beszámolót tartottak.
A beszámolót és a film értelmezéséről szóló
előadásukat nagy szeretettel és odaadással
hallgattuk.

A MINISTRÁNSGÁRDA HÍREI
A plébánia Ministránsgárdája programokkal
és feladatokkal teli időszakot tudhat maga
mögött. Tavaszi Ministránstalálkozónkat
március 31-én tartottuk, a Lelki Nap részeként, melyen nagy számban vettek részt ministránsaink. A Találkozót részben a közelgő
ünnepi szolgálatoknak szenteltük, így felkészültünk a virágvasárnapi passió olvasására
is. Ezek után egy jóízű beszélgetés mellett
hasonló uzsonnát fogyasztottunk el együtt,
végezetül pedig megnéztük a Kovách Sanyi
által szerkesztett, az elmúlt kilenc ministránstábor eseményeit összefoglaló kisfilmet – ez
utóbbit már nyári táborunkra való felkészülésünk keretében.
Virágvasárnap ünnepéhez kapcsolódva a
szombat esti, valamint a vasárnap reggeli és
esti szentmiséken olvastuk Krisztus szenvedéstörténetét és természetesen szolgáltunk az
ünnepi körmeneten is. Ez a szolgálat egy különösen gazdag hetet nyitott meg számunkra,
hiszen ettől kezdve minden nap találkoztunk:
a nagyhét első három napján szertartáspróbákra gyűltünk össze a templomban, hogy
külön-külön próbálhassuk el a nagycsütörtöki, nagypénteki és nagyszombati liturgiákat.
Ez különösen fontos számunkra, hiszen célunk, hogy az Egyház legnagyobb ünnepén
igazán szép legyen az oltárszolgálat. A nagyhét szertartásain ennek megfelelően igyekeztünk közreműködni az asszisztencia tagjaiként, segítve papjainkat és szolgálva oltára
mellett az Urat. A nagyszombat esti szertartáson és a húsvétvasárnapi ünnepi szentmisén is
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öröm volt számunkra, hogy nagy létszámban
szolgálhattunk.

(fotó: Lukács Géza)

Következő Találkozónkra május 5-én,
szombaton 16 és 17:30 között kerül sor a plébánián, amire minden ministránst szeretettel
várunk! Szívesen látjuk azokat is, akik a jövőben szeretnének csatlakozni közösségünkhöz!
A Ministránsgárda idei nyári táborát július
23. és július 27. között rendezzük meg Tabon.
Már most érdemes minden ministránsnak beírni a naptárába, mert a tavalyihoz hasonlóan
idén is egy kalandokban gazdag, izgalmas
táborozásban lesz részünk!  Jelentkezni a
misék után, a ministránsvezetőknél tudtok.
A Ministránsgárda továbbra is szeretettel
várja mindazon fiúk jelentkezését, akik szívesen lennének tagjai élő és aktív közösségének!
Jelentkezni a ministránsvezetőknél lehet a
szentmisék után a sekrestyében, a soron következő Ministráns Találkozón, illetve elektronikus levélben a ministransvezetok@gmail.
com címen.
A ministránsvezetők nevében szerkesztette:
Vágvölgyi Gergely

CSERKÉSZSAROK
Az elmúlt időszakban elég pezsgő életet élt a
csapat.
Néhány vállalkozó kedvű „huszárfia” és „huszárlánya” megrohamozta a Budai Várat, a
hagyományos budapesti cserkész számháború
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keretében, másnap március 15-én díszőrséget
álltunk az önkormányzati megemlékezésen.
A Polgárvédelmi Parancsnokság kérésére,
segítettünk a kerületi polgárvédelmi verseny
lebonyolításában, melyért sok vicces élményt,
teljes ellátmányt és ajándékpólókat kaptunk.
Közben két cserkésztestvérünk vezetőképzésen vesz részt. Lapzártával egy időben vagyunk portyázni, Baracskán.
Eljövendő
programjaink:
Cserkésznap:
ápr.28. – ide várjuk az érdeklődőket!
5 napos „Bear Grylls tábor” akik meg akarnak ismerkedni a cserkészettel, június végén.
– ide várjuk 10-16 év közötti lányokat és fiúkat.
A csapat a tervek szerint mintegy 500 másik
cserkésszel közös táborba megy júl.7-15. a
gödöllői cserkészparkba. Ez igazán nagy buli
lesz! A csapatról érdeklődni:
xantuscserkeszcsapat@gmail.com címen
illetve +36302830098 számon lehet.
Záhonyi Lajos csapatparancsnok MCSSZ 1918. sz. Xántus János Cserkészcsapat
http://www.cserkesz_eszperanto.mindenkilapj
a.hu/

Húsvéthétfői mulatság
Húsvéthétfő alkalmából idén is összegyűltek
néhányan a plébániai fiatalok közül, hogy a
locsolkodás szép szokását közösségileg is
ápolják. Az időjárás miatt a lányok idén megúszták szárazon, de a fiúk jóvoltából egy
egyedi kölnimixet azért hazavihettek. Az estet
az otthonról hozott üdítők és sütemények egészítették ki, és egy kis táncos mulatság tette
teljessé.
Arnold Ákos
Jó hangulatban telt az este! A locsolóverset,
valamint a locsolkodást csak akkor kivitelezhették a fiúk, mikor már az összes tojást megtalálták. Nehéz dolguk volt, mert furfangosan
rejtegettünk. Ezt követően olyan társas játékokat játszottunk, mint régen a hittan táborokban és Katalin bálokon. Rengeteget nevettünk a vicces helyzeteken és úgy láttam, mindenki jól érezte magát.
Jakab Zsuzsa
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LELKIGYAKORLAT MEGHÍVÓ
2012. JÚLIUS 18- 21. LEÁNYFALU
Sok szeretettel hívunk mindenkit, aki szeretne Jézussal és velünk együtt, pár napot békében és hittel teli légkörben tölteni Leányfalun, a lelkigyakorlatos házban.
A vezető atyák (Csernáth Zoltán, Dr. Csépányi Gábor és Molnár Miklós) és a szórólapon
szereplő program és a helyszín garantálja,
hogy igen színvonalas és minden igényt kielégítő lelkigyakorlaton vehetünk részt.
Az utazás egyénileg történik, a szobákat 11
órától foglalhatjuk el. Az ár tartalmazza a
szállás mellett a háromszori étkezést, amiből
az ebéd és a vacsora meleg étel. Az szerdán
az első étkezés a meleg vacsora lesz.
A jelentkezés határideje május 31. Ez nem
kitolható, a jelentkezést ebben az időpontban
le kell zárnunk, és csak várólistára lehet feliratkozni az esetleg megüresedő helyekre. A
jelentkezéskor minimum 5.000,- Ft, maximum 16.000,- Ft előleg befizetését és a padok
végében kitett jelentkezési lap leadását kérjük a plébánia irodájában, ügyfélfogadási
időben, vagy a misék után, illetve Horváth
Jánosné Katinál személyesen. Lehetőség van
arra is, hogy az utazásig több részletben fizessék be a költségeket. Az előlegen felüli részt
elegendő a leutazás napján a helyszínen kifizetni. Mindenképpen pályázunk, tehát a lelkigyakorlat költsége fejenként remélhetőleg
16.000,- Ft alatt marad. A segítők részére
ezen felül további kedvezmények lesznek. A
gyermekek részvétele is kedvezményes díjjal
számolható. Az anyagiakról többet sajnos
csak a pályázatok elbírálása után tudunk
mondani.
A szülők számára javaslom, hogy amennyiben lehetséges, saját pihenésük és feltöltődésük érdekében, a kisebb, már egyedül hagyható gyermekeket erre a négy napra próbálják
meg a rokonságnál elhelyezni. Ha ez nem
lehetséges, őket is szívesen várjuk és a foglalkozások alatt nekik is szervezünk felügyeletet.

2012. május-június

A diákok számára diákigazolvány felmutatásával szintén kedvezmény jár. A diákszálláson (diákigazolvánnyal olcsóbban) emeletes
ágyakon, fiú / lány szakaszokban, kulturált,
nagyon színvonalas elhelyezés vehető igénybe. Javasolt, hogy a nagyobb gyermekek itt
legyenek együtt a többiekkel, hogy a pihenni
vágyó idősebb generációt ne zavarják. Számukra külön programokat szervezünk. A 12
évnél idősebbek a szüleikkel a lelkigyakorlaton nyugodtan részt vehetnek.
A 3 év alatti gyermekek egyszeri térítési díja
1 x 1.000,- Ft.
A szálláson az alábbi szobák foglalhatók:
4 db 4 ágyas, 34 db 2 ágyas, 4 db 1 ágyas. Az
egy ágyas szobáknak kis felára van.
SZÉP kártya elfogadó hely!
Akik ezzel fizetnek, azok a befizetett előleget
készpénzben visszakapják a helyszínen.
Aki szeretne többet megtudni, annak javaslom a lelkigyakorlatos ház honlapjára rákeresni, itt fotók is láthatók.
Szívesen adok információt, ha valakinek további kérdései lennének: Horváthné Kati /
06 30 299 8882 / hjanne.horvth@gmail.com

Negyvenéves a Nagymarosi
Ifjúsági Találkozó
Május 19-én tartják a nyolcvanadik Nagymarosi Ifjúsági Találkozót, amely a magyar katolikus fiatalok legnagyobb múltra visszatekintő, immár negyven esztendeje évente kétszer (májusban és októberben) megrendezett
országos lelkinapja.
A nagymarosi találkozók története idén éppen
négy évtizedre nyúlik vissza, amikor Sillye
Jenő és barátai a Dunakanyarban énekesimádságos összejöveteleket szerveztek, amelyeket később a fiatalokkal foglalkozó papok,
köztük Balás Béla – ma kaposvári megyéspüspök – és Kerényi Lajos pártfogásukba
vettek, és segítettek folyamatossá tenni a találkozók megrendezését. Az országos
lelkinap sok határon túli fiatalt is vonz, különösen a közeli Felvidékről.
Az új evangelizáció évében megrendezett
tavaszi találkozó témája önmagunk evangelizációja lesz. De azt is mondhatnánk, „tánciskolába várunk”, ahol a résztvevők együtt
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kezdhetik megtanulni, mit jelent Jézusra és az
evangéliumra hagyatkozva, Vele együtt folytatni ezt a „táncot”. Az előadást ezúttal Bokros Levente ceglédi plébános tartja, a szentmise főcelebránsa és igehirdetője pedig Erdő
Péter bíboros lesz

Meghívó **** Meghívó **** Meghívó ****
Meghívó **** Meghívó **** Meghívó ****

Szeretettel meghívunk Téged és
testvéreidet, barátaidat az idei plébániai
Gyermek- és ifjúsági táborba!
Az idei nyáron, egészen pontosan 2012. július 2-7-ig (6 nap, 5 éjszaka) remek hangulatú
tábort szervezünk, melyre egy vadregényes
helyen, az Észak-börzsönyi Kemencén kerül
majd sor. Aludni panzióban, 2-3-4 ágyas, zuhanyzóval ellátott szobákban fogunk. Háromszori főétkezést biztosítunk, melynek keretében minden nap kapunk kétfogásos, meleg
ételt is. Kísérőink a plébániai hitoktatók, valamint olyan fiatalok és felnőttek közül kerülnek ki, akik korábban már nagy tapasztalatokra tettek szert táboroztatás, gyerekekkel/fiatalokkal való foglalkozás terén.
A hét programokban gazdag lesz; izgalmas
kirándulásokon veszünk majd részt gyalogosan, busszal és kisvasúttal egyaránt: felfedezzük a Börzsöny csodálatos természeti értékeit,
megismerjük a környék nevezetességeit, izgalmas akadálypályán haladunk, kézműveskedünk, sportolunk. Az aktív kikapcsolódás
mellett természetesen nem feledkezünk majd
el Istenről sem: a táborban fontos szerepet
kap az ima és a Jézussal való találkozás más
formája is, továbbá a közösségi lét öröme.
Jelentkezni 6 éves kortól lehet (azok, akik
szeptemberben kezdik az általános iskolát,
már jelentkezhetnek!) egészen 29 éves korig.
A táborban a gyermek- és ifjúsági korcsoportok számára saját igényeiknek megfelelő
programokra kerül sor, a korcsoportok külön
kiscsoportokban lesznek, így kicsiket és nagyokat egyaránt arra bíztatunk: jelentkezzenek bátran!
A tábor részvételi díja előre láthatóan 10.000
és 15.000 Forint között alakul (pályázatokat
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nyújtunk be), de igény esetén szociális, illetve
nagycsaládos kedvezményt bárki számára
szívesen biztosítunk! Kérjük, ez ügyben bizalommal forduljanak hozzánk!
További információkat Vágvölgyi Gergelytől
kérhetnek a 0630/441-4330-as telefonszámon,
illetve
elektronikus
levélben
a
vagergely@gmail.com címen. Jelentkezési
lap a sekrestyében is található. Jelentkezési
határidő: május 31.
Szeretettel várunk egy vidám, jó hangulatú,
közösségi élményt nyújtó katolikus táborba,
ahol számos izgalmas és tanulságos perc vár
Rád! Tarts velünk és légy tagja egy kibontakozó, remek közösségnek!
Barátsággal: a tábor szervezői.
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
K I RÁ N D U L Á S !
Május 12-én, szombaton újra megyünk kirándulni, ezúttal a Naszály oldalában fekvő
gyönyörű Gyadai-tanösvényt járjuk be. A táv
mindössze 5 km, a terep könnyű! Az edzettebbek fölszaladhatnak a Naszály 625m magas csúcsára, valamint megkereshetik a Násznép –barlangot! Találkozó 10:30-kor a Tanösvény bejáratánál.
Megközelítés autóval: Katalinpusztáról kifelé
jövet jobbra egy tábla jelzi a Tanösvényt, innen még kb.300 m a parkoló. Volánbusszal:
9:30 kor indul a 1010/113 járat (BpBalassagyarmat-Salgótarján)
ÚjpestVároskaputól, az első megálló Katalinpuszta!
További információ: Dalmadi Balázs, 06308946953, vagy b.dalmadi@index.hu.
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ELSŐÁLDOZÁSRÓL
Tisztelt szülők!
Az Újpest-Kertvárosi Szent
István Plébánia 2012. május
20-án, a 9 órai szentmisén ünnepli a gyermekek elsőáldozását. A gyerekek
gyümölcsöző felkészülése, valamint további útja
érdekében szükséges, hogy néhány alkalommal
találkozzunk a plébánián. Kérjük, jegyezzék
fel a szülői értekezletek, valamint az elsőáldozási szentmise próbáinak alább közölt időpontjait.
Szülői értekezletek: Április 24. (kedd), 18h
május 8. (kedd), 18h máj.15. (kedd), 18h
Próbák: Május 3. (csütörtök), 15.45h
máj.10. (csüt.), 15.45h máj.17. (csüt.) 15.45h
Első gyónás: május 19, 15,30 h (A gyermekek
után a hozzátartozóknak is lehetőségük
lesz a kiengesztelődés szentségéhez járulni).
Szeretettel várjuk Önöket,
Pályi László atya és Rovács Júlia

BABA-MAMA HÍREK

Február 28-án megszületett
Domonkos Emese Zsolt és
Orsi harmadik gyermeke: Isten
éltesse!
Március 14-én éjjel megszületett Bán Levente
és Noémi második gyermeke: Bán Veronika
Tekla. Baba-és mama jól vannak. Isten áldása kísérje!
Szeretettel köszönjük a komatálfőzést minden
egyes áldozatos testvérünknek! Várjuk az
újabb jelentkezőket is az ebédkészítésre
Noéminél: 06-20-454-21-38
Április 8-án húsvét vasárnap hajnalán meglátta a napvilágot Timi és Attila második gyermeke: Kraszna Zsombor Attila. Szeretettel
üdvözöljük közösségünkben!
Blogunk címe:
http://www.kertvarosibabamama.blogspot.com/

Jótékonysági koncert volt
Templomunkban április 28-án, szombaton,
Hangverseny Mozart és Schubert műveiből
a II.Rákóczi F. Gimnázium és az Egyetemi Katolikus Gimnázium elhunyt tanárai és diákjai
emlékére. Közreműködtek: Koncertmuzsika

2012. május-június

Zenekar - Nagy Norbert vezényelt és Keszthelyi Mária énekelt. Adományokat a Vakok Batthyány László Gyermekotthona és az Újpesti
Mozgáskorlátozottak Egyesülete javára. köszönettel fogadtak.
Nagy örömmel vettünk részt nagyböjtben
Dr. KERÉNYI LAJOS atya elmélkedésein
melyet templomunkban három este tartott. A
mindennapi evangelizációs munkájából is kaptunk ízelítőt. Hálás köszönet a reményteljes
biztatásért, melyet sugárzott felénk.
Isten áldása legyen a gyémántmiséjére készülő
mindig ifjú piarista atyával!
Gyémánmiséje időpontja: 2012 június 24. 9h
Szent Kereszt templom (Üllői út 145)

GRATULÁLUNK
A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
kitüntetéshez DR TOMKA FERENC plébános
atyának, a PPK Egyetem Hittudományi Kar
egyetemi tanárának. Isten áldása legyen
további életén és szolgálatán!
Szerk.

KÉPVISELŐTESTÜLETI HÍR
Bíboros úr rendelete alapján a képviselőtestület egyhangúlag meghatározta, hogy az újonnan meghirdetett urnahelyek határozott időre
50 évre szólnak. Az eddig megvásárolt helyeket a változás nem érinti.
Gerber Gábor elnök
AZ ERKEL GYULA ÚJPESTI ZENEISKOLA
ORGONÁS HANGVERSENYE
2012. május 18-án 19 órakor a
Kertvárosi templomunkban
Vivaldi-Bach: d moll orgona Concerto:
Petrován Mária; L. Roessel: Kavatine ének:
Kárpáti Magdolna; Mendelssohn: d moll szonáta orgona: Petrován Mária; Albinoni: Trombitaverseny III. IV. tétel trombita: Szalóki Zoltán;
Gárdonyi: 108, zsoltár orgona: Kárpáti Magdolna; Hidasé Toccata orgona: Petrován Mária.
Szeretettel hívnak mindenkit!
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Triduum László atya aranymiséje
alkalmából június 15-16-17.
László atya kívánsága, hogy áldozópappá
szentelésének 50. évfordulója lelki ünnep is
legyen, ezért meghívta Varga Kapisztrán
OFM atyát, hogy június 15-én és 16-án (pénteken és szombaton) este 6 órakor elmélkedést tartson és szentmisét mutasson be templomunkban. A hónap harmadik szerdáján tartott imaórát ezért előrehozzuk, és mindkét
napon a szentmise után szentségimádást is
tartunk, hogy közös imádsággal is készüljünk
plébániánk nagy ünnepére.
A triduum harmadik napjának fő eseménye
természetesen László atya aranymiséje lesz
június 17-én 11 órakor.
Plébános atya nevében várjuk szeretettel az
egyházközség minden tagját!

Kedves Testvérek!
Aranymiséjére szeretettel hív bennünket
plébános atyánk. Imádkozzunk érte, és ebből
az alkalomból imádkozzunk papi, szerzetesi
hivatásokért is.
Együvétartozásunk, felebaráti, önzetlen szeretetünk megnyilvánulása a mise utáni kerti
agapé is. Vendégségbe pedig nem szoktunk
üres kézzel menni, ezért kérjük a kedves
Testvéreket, hogy június 17-én egy-egy tál
süteménnyel segítsék a vendéglátást.
Itt említjük meg - a Képviselőtestülettel történt egyeztetés alapján -, hogy az előkészületekhez adományaikat templomunkban a hátsó padsornál lévő perselyben helyezhetik el.
„Tehát akár esztek, akár isztok, akár valami
mást miveltek, mindent az Isten dicsőségére
cselekedjetek.” (1 Kor 10,31) .
Isten fizesse meg nagylelkűségüket!
Karitász
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VIRRASZTÁS
lesz templomunkban
A KERESZTÉNY EURÓPÁÉRT
2012 június 29-én
21 órától reggel 6.30-i

FELNŐTT KATEKÉZIS
8. előadás:
Időpont: május 17. csütörtök 18h
Előadó: Dr. Gerber Alajos fogorvos,
hitoktató
Téma: Gyermekeink hite
két évtized tükrében
9. előadás:
Időpont: június 14. csütörtök 18h
Előadó: Marczis Ferenc nyugd. plébános
Téma: A Szentlélek tüze a mai Egyházban
A Felnőtt katekézis archívumban az előadásokról készült összefoglalók megtalálhatók:
www.ujpestkertvaros.hu 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!
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:
Május
Május
Május
Május
Június
Június
Június

6: Baba-Mama klub;
13: Karitász;
20: Elsőáldozás
27: Pünkösd
3: Scola;
10: Úrnapi körmenet
17: László atya aranymiséje

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

