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HÍRDETNÜNK KELL A
KERESZTÉNY
REMÉNYT!
Benedek pápa a szeretet és a hit összefüggése után egy újabb nagy enciklikában a
keresztény reménységet állítja középpontba.
A Spe salvi kezdetű körlevelében (2007.
november 30.) Szentatyánk a hit és a remény kapcsolatából, egységéből indul ki
(Spe salvi 2. pont). Szent Péter apostol első
levelét idézi, amely a mai keresztényeknek
is szól: „Legyetek mindig készek, hogy
megválaszoljatok azoknak, akik reménységetek okáról kérdeznek titeket” (1Pét 3,15).
Az enciklikának ez a rövid utalása szinte az
új evangelizáció egész programját adja.
Mert ez a feladatunk, ez a vonzó, ez a borzalmasan nehéz és ez az egyedül igazán
fontos. A mai embereknek kell szemtől
szembe világosan kimondanunk, hogy miben remélünk. Nem korholnunk kell a kort,
amelyben élünk. Nem szomorkodnunk kell
azon, hogy milyenné torzult a világ. Bár
szörnyű dolgok esnek meg napjainkban is, a
mi üzenetünk maga a reménység. Nem valami ködös földi jólétben vagy gazdasági
növekedésben bízunk csupán, hanem az
örök életben. Hisszük a test feltámadását.
Hisszük azt, hogy földi halálunkkal egyéni
életünk nem semmisül meg. Hisszük azt,
hogy az emberiség nem csak a világmindenség folyamatainak játéka, hanem egy
jóságos isteni terv beteljesítője. Hisszük,
hogy az emberiségnek feladata van, hogy
létünknek célja és értelme van túl a látható
világon. És hisszük és tapasztaljuk is, hogy
ez a reménység már itt, a földön békésebbé,
szebbé, felelőssé és alkotóvá teszi az életünket. De nem szokványos dolgot állítunk.
Nem csak Szent Péter korában, hanem ma is
bátran visszakérdezhet akárki: szép ez a
reménység, de mire alapozzátok? És akkor
az Isten létére nyitott megismerésünk tágabb horizontján feltűnik a kereszt, Krisztus
keresztje, az ő halála és föltámadása. Feltűnik a názáreti Jézus történeti személye, akihez a tanítványok közössége és az Egyház
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hagyománya történelmi folyamatossággal
elvezet. Feltűnik az „édes Nazaréti” (Nagy
Szent Teréz). És felhangzanak a szavai, melyek népe körében, népe hitében és várakozásában érthetők csak igazán. És felmagasodik Jézus keresztje, és felvirrad az ő feltámadása. Mert ha ő fel nem támadt, akkor
hiábavaló a mi hitünk (vö. 1Kor 15,14). Ha
viszont feltámadt, akkor benne mindenki
életre kel (vö. Róm 15,21). Mert ezt kell ma
hirdetni minden erővel, nem elveszve a
részletekben. Meg kell becsülnünk a kultúra
minden értékét és minden alkotását, amit a
keresztény hit ihletett. Nem múzeumként,
hanem felelősséggel, eleven értékként kell
bemutatnunk templomaink, művészetünk,
irodalmunk és a zene gazdagságát. Ám nem
pusztán szentimentális hangulatokat keresünk, mert amiben hiszünk, az nem csak
szép és jó, hanem igaz is.
(Részlet Erdő Péter bíboros beszédéből, melyet
a Szentatyáért bemutatott szentmisén mondott.)

NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT
lesz március hónapban:
11 hétfő,– 12 kedd, – 13 szerda
Kovács Albert karmelita atya tartja
Nagyböjti gondolatok Szalézi Szt Ferenctől

A Tisztulás útja - Isten kegyelme
és az ember erőfeszítése
A megtisztulás folyamata lehet rövid (Máté,
Zakeus és Pál apostol), de rendszerint hosszú,
mert a lélek sebeinek gyógyulása időbe telik,
miként a testé is. „ A betegség lóháton és sebtében jön, de gyalog és apró lépéssel távozik”
(Szalézi Szt. Ferenc). Szalézi Szt. Ferenc óv
a kapkodástól: senki se higgye – bizonyos
jelekből, amiket Istentől bíztatásul kapott
ajándékba -, hogy ő már mindenen túl van.
Az angyalok sem „röpültek” vissza a mennybe, hanem Jákob létráján, fokonként lépegettek.
„Aki áll, vigyázzon, el ne essék!” (1Kor
10,12). Szalézi Szt. Ferenc bátorít: „Ne nyugtalankodjunk tökéletlenségeink miatt, mert
tökéletességünk abban rejlik, hogy küzdünk
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tökéletlenségeink ellen. Győzelmünk nem
abban áll, hogy többé nem tapasztaljuk őket,
hanem abban, hogy nem adjuk beleegyezésünket”. „A lélek, aki a bűnből jámbor életre
tér, a nap első pirkadatához hasonlít, amely
nem egy szempillantás alatt űzi el a sötétséget, hanem lassan és észrevétlenül”.
Győzelmünk titka: fel ne adjuk a harcot! Ha
valóban meg akarunk szabadulni, szükséges a
jó gyónás! Nem vall komoly szándékra a felületes felkészülés, a bánat- és elhatározás
nélküli gyónás. A komoly szándék és az elmélyülés egyik jele, hogy lelki életünk egészét el akarjuk rendezni, meg akarjuk tisztítani.
(Részlet Garadnay Balázs atya : A keskeny út
öröme és járhatósága c. könyvéből )
Összeállította: Faragó István

SZENT IGNÁC
IMAISKOLÁNK
17 évvel ezelőtt indult Plébániánkon. Sokunkat nem elégítenek ki
csupán a kötött szövegű imák, vágyódunk
Istennel mély személyes kapcsolatra. Ebben
segít a Szentírás naponkénti olvasása, elgondolkodás arról, mit mondott Isten az
akkori embereknek ott, abban a helyzetben,
és mit mond itt és most nekem. Mit akar
tőlem, mit tegyek? Jézus megmutatta, hogyan kell Istenhez és az emberekhez viszonyulni. Ő a példám, Hozzá kell mérnem
magam. Meg kell tanulnom a beszédes
imák mellett hallgatni is. Nem kell mindig
gondolkodni, „okosnak lenni”, hanem elcsöndesedni és megnyitni a szívem Felé.
Nagy ünnepeink – Karácsony, Húsvét, Pünkösd – előtt néhány hetes előkészületet tartunk, melyre évek óta van néhány ember,
aki megtapasztalva Isten jóságát, újból és
újból csatlakozik. Várjuk melléjük azokat,
akit szeretnék Istent mélyebben megismerni, erősebben szeretni, odaadóbban követni.
Így közösségben, egymást segítve és erősítve járjuk utunkat.
Keszthelyi László és Ágnes
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A plébániai Boldog Gizella Karitászcsoport tevékenysége a
2012. évben
I. Támogatások, gyűjtések, adományok és eljuttatásuk, egyéb segítések:
1. Élelmiszerosztás – Plébániánk híveinek segítségét kérve, tartós élelmiszerek gyűjtésével sikerült 2 alkalommal
szeretetcsomagot adni a szükséget
szenvedő családoknak. Húsvétkor 24,
karácsonykor 28 családnak nyújthattuk
át a kedves hívek szeretetét. A ministránsok táborozását a főegyházmegyei
karitász 1 db táborcsomaggal támogatta. A ministránsok erre nem tartottak
igényt, ezért azt folyamatosan osztottuk a segítséget kérőknek. Újpest Önkormányzata burgonyát adott nemcsak
a nyugdíjasoknak, hanem 37 zsákkal
kapott plébániánk is. Ebből 7 zsáknyit
a káposztásmegyeri karitász régióközpontban, a többit plébániánkon vehették át a szükséget szenvedők. Juttatást
a fentieken kívül máshonnan nem kaptunk.
Támogatottak létminimum közelében
élők, munkanélküliek, hátrányos szociális helyzetűek.
2. Tárgyi adomány: a január-februári
nagy hidegben pulóvereket gyűjtöttünk
és küldtük a káposztásmegyeri karitászboltba nappalra befogadott hajléktalanoknak.
3. „Töltsük meg Szent Erzsébet kosarát!” Süteménygyűjtés karácsonykor a
hajléktalanoknak az idén szerény
mennyiség jött össze. 80 db kisebb
csomagot juttatunk el a Twiszt Olivér
Alapítvány segítségével az utcán élőknek.
4. A hívek a ruhaadományokat a káposztásmegyeri karitászboltba vihetik. Onnan szoktunk segítséget kérni és kapni,
amit ez úton is megköszönünk.
5. A hívek kérésére termelői mézvásár
szervezése a plébánián 1 alkalommal
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A karitászrégió vezetőjének szervezésében két alkalommal élelmiszervásárra
volt lehetőség.
6. „Az Erzsébet név kötelez!” – Ugyancsak a hajléktalanok részére sapka, sál,
kesztyű vásárlására fordítottuk a zenés
irodalmi jótékonysági délután adományait. (32.000,- Ft). Szép műsorral és az
azt követő 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, Újpest iskoláiból is jöttek előadók a Hit éve jegyében megrendezett műsorban..
7. Pénzadomány Köszönjük a mézvásár
során felajánlott adományokat (1200,Ft), valamint egy család 10.000, Ft-ot
ajánlott fel segítségképpen.
Támogatottak: 10.000,- Ft a Szent Anna Óvoda gyermekei – adományból
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, amelyet nyugtás
átvétellel a rászorulóknak juttatunk el.
Két 7 éves gyermeket 4 napos balatoni
„nyaralásban” részesítettünk.
II.Részvétel a plébánia közösségi életében
1. Folyamatos jó a kapcsolat a BabaMama Klubbal (egy-két karitásztag
rendszeresebben részt vesz a „klubfoglalkozásokon”, rendszeres részvételünk
a „komatál” akciókban.
2. Gyermekfarsangon segítés a ruhatárban
3. Részvétel a plébániai lelkinapon, tájékoztatók osztása
4. A Nagyi gulyása mellé 150 db palacsintával kedveskedtünk
5. Plébániai búcsúval kapcsolatban a
hagyományos búcsúk hangulatát idé-
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zően „vásárosok” (könyv, textilajándéktárgyak) felkérése.
6. Szent Erzsébet kenyere – november
18. – süttetés, osztásának megszervezése minden misén, eljuttatásuk a betegekhez, 40 db átadása az egyházmegyei központi karitászigazgatóság által
megjelölt, hajléktalanokat segítő intézménynek is
7. Katalin-bál – segítés a ruhatárban,
8. A templomnál lévő Kereszt gondozása,
9. Részvétel a vasárnapi agapék készítésében, a karácsonyi adventi koszorúkészítésben.
10. Rendszeresen segítünk és veszünk
részt az Idősebbek teadélutánján.
III.

Betegek segítése, lelkigondozás:

1. Kérésekre orvos ajánlása, beteglátogatások, segítségnyújtás, főegyházmegyei gyógyszertámogatás, gyógyszereljuttatás
2. Problémák meghallgatása, megoldáskereséssel segítés
3. Utolsó útjára kísértük Czikora Sándort
és Gadányi Károlyt, akiket éveken át
segítettünk.
IV.

Ajándékok:

1. Keresztelő ingecske varrása, hímezése, minden plébániánkon megkeresztelt gyermeknek (kb. 40 db), és ima
2. Szerény ajándék az Élő Rózsafüzér
zarándokainak
3. Kis adventi koszorúk készítése és eljuttatása az elsőpéntekes betegekhez,
valamint időseknek
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 12. 9 órás mise: testi lelki
gyógyulásokért, betegekért
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3. november 4., 9 órás mise: Szent Imre,
a magyar ifjúság védőszentje - a magyar és különösen egyházközségünk
ifjúságáért
4. december 9., 9 órás mise – Szent Miklós, a gyermekek védőszentje – a
gyermekekért.
VI. Zarándoklatok,
képzések,

lelkigyakorlatok,

1. Főegyházmegyei szervezésben háromnapos lelkigyakorlaton vett részt
Máriabesnyőn 2 fő.
2. Részvétel a Szent Jobb körmeneten a
főegyházmegyei Szent Erzsébet Karitásszal együtt
3. A plébániai ifjúság által szervezett
szentségimádáson köszöntük meg az
Úrnak a karitászlelkületet.
4. Engesztelő zarándoklaton és búcsún voltunk Jászberényben (október 7.).
5. A fehérruhás vándor c. filmet csoportosan (28 fő), kedvezményesen tekintettük
meg az Uránia Nemzeti Filmszínházban
októberben.
Isten áldását kérve köszönjük a kedves
testvéreknek munkánk támogatását.
Nagyon örülünk, hogy egyre többen vannak, akik konkrétan is jelentkeznek segítségkérő felhívásunkra. Nekik külön
köszönjük, hogy áldoznak a legdrágábból, az idejükből.
Rendszeres tájékoztatást azon a vasárnapi
agapén adhatunk, amelyet a 9 órás mise
után a karitász rendez, illetve a Karitász
hirdetőtáblán lehet olvasni.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket.

IDŐSEBBEK
TEADÉLUTÁNJA
A találkozónkat szokásunkhoz híven
imával kezdtük, majd az előző hónap eseményeinek megbeszélésével folytattuk. Mivel január a farsangok ideje, elfogatta meghívásunkat a Boglárka Citera zenekar, Bodnár Ferenc tanár úr vezetésével. Közvetítést
a zenekar felé a Sauermann házaspár intézte
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számunkra, mivel ők is tagjai a citera zenekarnak. Műsoruk nagy tetszést aratott a
hallgatóság körében. Koncertjük után kis
ajándékkal és süteménnyel kedveskedtünk.
Az előadás után komoly témával folytatódott a találkozó. Többek között az ünnepeink, a hónap szentjei és boldogokról való
megemlékezésünk. Itt említeném meg Szt.
Vazul és Naz. Gergely, Penyaf. Szt. Rajmund, Szt. Hiláriusz, Remete Szt. Pál, Szt.
Antal apát, Szt. Fábián és Sebestyén, Boldog Özséb, Szt. Ágnes, Szt. Vince vt., Szt.
Timótiusz és Titusz, Szt. Angélla, Szt. Pál
ap. megtérése, Aguinói Szt. Tamás.
Január 18.-án ünnepeltük Árpád-házi Szent
Margit Szüzet.
Atyja IV. Béla király, anyja, Laszkárisz
Mária bizánci hercegnő volt. Klissza várában született, 1242-ben. Szülei fogadást
tettek, hogy ha Isten megmenti az országot
a tatároktól, gyermeküket egészen az ő
szolgálatára szentelik. 1252-ben szerzetesi
fogadalmat tett, melyet, 1261-ben ünnepélyesen megerősített. Önfegyelmezés, keresztény szeretet gyakorlása, teljes Istennek
adottság, a legalacsonyabb szolgai munka,
hősies vezeklés és a családi béke munkálása
jellemezte életét. 1270-ben a Nyulak szigeti
kolostorban halt meg. XII. Piusz pápa 1943.
november 19-én avatta szenté. Az idei ünnepi szentmisén melyet a Margitszigeten a
romoknál tartottak, mi is részt vettünk.
Bővebben említettük Boldog Batthyány S.
Lászlót, aki, 1870-1931-ig élt. Magyar főnemesi család sarja. 1900-ban orvosdoktorrá avatják. 1901-ben az apjától kapott
köpcsényi uradalom kastélya mellett harmincágyas kórházat rendezett be, melyet, a
kora legmodernebb gyógyászati eszközeivel
szerelte föl. A szegény betegeket ingyen
kezelte, a nincsteleneket orvossággal ruhával és pénzel is támogatta. Haláláig naponta
imádkozott és szentmisét hallgatott. 1916ban feleségével, Ödön fiával, sógornőjével,
belépett a ferences harmadrendbe. Gondoskodott a betegei lelki gondozásáról is. II.
János Pál pápa 2003. március 23.-án Rómában boldoggá avatta.
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A magyarországi Szaléziak idén ünneplik
letelepedésük centenáriumát.
A Szaléziak a keresztény katolikus egyház
egyik legnagyobb szerzetes családja. A rend
a világ csaknem valamennyi országában
jelen van. Nem csak férfi ága van, hanem
női is, sőt elkötelezett világiakból álló mozgalma is. A Don Bosco Szaléziak 1913.
november
6-án
érkeztek
hazánkba,
Péliföldszentkeresztre. A rendet a torinói
pap, Bosco szent János (1815-1888) alapította és nevezte el Szalézi Szent Ferencről,
aki 1567-ben Anecyben született püspök,
1622-ben halt meg Lyonban. Don Bosco
teljes életművének védőszentje lett, aki a
jóság szentje volt.
A centenáriumi szentmisén mi is részt vettünk, melyet dr. Erdő Péter bíboros, prímás,
Esztergom-budapesti érsek, a centenárium
fővédnöke celebrált, a Szent István Bazilikában január 26-án.
A február 23-i találkozónk, szintén imával
kezdődött. A terveknek megfelelően Pio
Atya Feszület kereszt nélkül című dokumentumfilmjét vetítettük le.
Pio Atyának, a XX. Század egyik legnépszerűbb katolikus szentjének titokzatos és
küzdelmes életét mutatja be ez a dokumentumfilm. A különleges képsorok és a tanítványok, barátok szájából elhangzó érdekes
történetek lépésről lépésre vezetnek be bennünket a stigmatizált, Krisztus útját követő
szerzetes misztériumokkal és áldozatokkal
teli világába.
A film után elgondolkodtató beszélgetést
folytattunk.
Szokásunkhoz híven, megemlékeztünk a
hónap ünnepeiről és szentjeiről, Szt. Balázs
és Oszkár, Szt. Ciril és Metód pk., Szt. Péter ap., és Szt. Mátyás apostolokról.
A találkozót imával, beszélgetéssel és
énekléssel zártuk. A következő találkozónk,. március 23-án lesz.
Parizán Klára
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KÉPVISELŐTESTÜLETI GYŰLÉS
Plébániánk képviselőtestülete 2013. február
2-án az esti szentmise után megtartotta évi
rendes közgyűlését. Az ülésen a képviselők
elfogadták az egyházközség 2012. évi zárszámadását és a 2013. évi költségvetést,
megbeszélték az elmúlt év legfontosabb
eseményeit és a jövő év terveit.
Gerber Gábor

A MINISTRÁNSGÁRDA
legfrissebb hírei
A ministránscsapat tagjai az elmúlt hónapokban is igyekeztek tudásuk legjavával,
lelkesen szolgálni az Urat az oltár mellett.
Közösségünk fontos eseményeinek számítanak a havonta megrendezett találkozók,
melyek január és február hűvös napjain is
tartalmasan teltek.
A januári találkozónkon Don Boscoról,
azaz Bosco Szent Jánosról hallottunk érdekességeket, ami megalapozta a tudásunkat
Olaszország egyik legendás szentjéről, akinek egyik tanítványa, Savio Szent Domonkos Szent Tarzíciusszal együtt védőszentünk. A szellem tápláléka után a híres szent
korából ismert játékot játszottunk, majd
liturgiai ismereteinket bővítettük egy játékos vetélkedő keretében.
A februári alkalom rendhagyó volt: ezúttal a Kölyökklub rendezvényéhez kapcsolódott a Ministránstalálkozó, melynek vendége és előadója a Szaléziak ifjúsági referense, Csány Márton volt. Az előző hónapban szerzett ismereteinket így „szakértő”
segített elmélyíteni, de a nagy szent életútján kívül sok ismerettel gyarapodhattunk a
szalézi renddel és a nyári oratóriumokkal
kapcsolatosan is. A dia- és kisfilmvetítéssel
egybekötött előadást követően átbeszéltük
az előttünk álló feladatokat, majd sokat beszélgettünk XVI. Benedek pápa visszavonulásáról, ennek kapcsán pedig a pápaságról
és az elmúlt évtizedek különlegességeiről.
Jó volt megtapasztalni, hogy a pápaság intézménye a kisebbeket éppúgy érdekli és
kíváncsiak az ezzel kapcsolatos ismeretekre, mint a nagyobb ministránsok.
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A ministránscsapat természetesen a
Nagyböjtben is lelkiismeretesen szeretné
ellátni az oltárszolgálatot. Kérjük ezért a
fiúkat és szüleiket, hogy az alábbi információkra különös figyelmet fordítsanak:
Nagyböjtben minden pénteken keresztutat járunk, melyen beosztás szerint ministrálunk. A beosztást mindenkinek elküldtük
elektronikus levélben, valamint olvasható a
ministráns hirdetőtáblán, ahol megtalálható
a vasárnap 7:30-kor kezdődő szentmisék
beosztása is.
A nagyheti szertartásokra az idei évben
is külön liturgiapróbákkal készülünk. Ezek
március 25-én, 26-án és 27-én, 18 órakor
kezdődnek a templomban. Kérjük, hogy
minden ministráns vegyen részt rajtuk, hogy
az ünnepi szolgálatunk méltó és megfelelő
lehessen!
A következő Ministránstalálkozóra
március 16-án, szombaton délután 16 órától
kerül sor a plébánián, melyre szeretettel
várjuk azokat is, akik a jövőben kapcsolódnának be a közösség életébe!
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.
Vágvölgyi Gergely

Prohászka Imaszövetség hírei
Templomunkban 2008 óta létezik az Imaszövetség. Jelenleg öt tagja van, akik Székesfehérváron Spányi Antal püspök úrtól,
sorszámmal ellátott tagsági lapot kaptunk.
Prohászka Ottokár 1858. okt. 10-én Nyitrán
született. 1875-ben kispapként Esztergomban érettségizett. 1881-ben Rómában szentelték pappá és az esztergomi szemináriumba vezényelte a főpásztora, ahol 22 évet
dolgozott.
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1890-ben a hazai papnevelést megszervezte.
Ferencz József 1905 októberében nevezte ki
Szfvár püspökének. E tisztséget haláláig
betöltötte. 1927 ápr.2-án halt meg Budapesten.
Emlékmiséje 2013 ápr. 2-án 18 órakor lesz
Bp. V. ker. Egyetem u. Papnevelő Intézetben. A szentmise előtt előadást tart Spányi
Antal püspök úr. A szentmisét követően a
kertben koszorúzás lesz, ahol emlékműve
áll.
A fentiek szerint, ha valaki tagja kíván lenni
az Imaszövetségnek, szívesen látjuk. Ettől
függetlenül, jöjjön el az Emlékmisére. Aki
vállalja a napi imát papi hivatásokért és
évente két alkalommal részt vesz az Emlékmisén az jelentkezzen.
A következő megemlékezés októberben lesz
Székesfehérváron. A pontos időt még nem
közölték.
Belláné Ica

TANÍT AZ ÉLET
Mai társadalmunkban gyakran előtérbe kerül az önzés, irigység. A fogyasztói értékrend reklámjai még ösztönöznek is az anyagi javak minél nagyobb birtoklásra. Ennek
visszaszorítására kellene az önnevelésre
késztetés. De hogyan?
Minél korábbi életkorban kezdjük, annál
hatékonyabb. A nagyböjti idő jó alkalom
erre is.
Hitoktatóként két évtizede igyekszem Isten
megismertetése mellett az örömteli szolgáló
szeretetre nevelni tanítványaimat. Az óvodában ezen időszakban vetítem az önző
nagyevő és a szegény Lázár történetéről
szóló diaképeket. Ezt követően két állandó
társam: Okos Pupák és testvére Pimpike,
(50 cm. kesztyűbábok), jószívűségüket bemutatva mini cukorkával kínálják meg a
gyerekeket. Feltételük: mindenki kettőt vehet, de csak az egyiket eheti meg, a másikat
el kell ajándékozni. Erős vagy? gyenge
vagy? Tudsz jószívű lenni?
Érdekes volt az ovisok válasza. A kezdet
nehéz volt. Meg kellett birkózni rosszra haj-
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ló természetünkkel. Végül, sikerült mindnyájukkal megismertetni az ajándékozás
örömét, amit a későbbiekben naponta gyakorolhatnak. Örömmel fogadom a megajándékozott szülők, barátok, nevelők köszönetét a kapott küldeményért.
Érdekes írás került kezembe erről a témáról:
Gary Chapman A szeretet mint életforma
című könyvéből idézek:
„Több mint negyven évvel ezelőtt Walter
Mischel szociálpszichológus kutatást folytatott a Stanford Egyetemen, ami „gumicukorteszt" néven vált ismertté. A kísérletsorozatban a kutató négyéves gyerekeket
vezetett egyesével egy szobába, leültette
őket, és egy szem gumicukrot tett eléjük az
asztalra, majd így szólt: Ha akarod, megeheted ezt a gumicukrot most rögtön, de
ha vársz tizenöt percet, amíg visszajövök,
akkor két gumicukrot kapsz.
Néhány gyerek, miután egyedül maradt
a szobában, azonnal bekapta a gumicukrot.
Volt, aki várt néhány percet, és utána ette
meg. A gyerekeknek körülbelül egyharmada várta meg, amíg a kísérletvezető visszatért, ők jutalmul elnyerték a második gumicukrot is. (A gyerekek közül sokan énekeltek, magukban beszéltek, elfordultak,
eltakarták a szemüket, sőt néhány gyerek
elaludt várakozás közben.)
Tizennégy évvel később dr. Mischel követéses vizsgálat keretében újra interjút készített ugyanezekkel a gyerekekkel. Felméréséből kiderült, hogy azok a gyerekek,
akik annak idején azonnal bekapták a gumicukrot, makacs, türelmetlen és könnyen
csüggedő kamaszok lettek. Még fiatal felnőttként is inkább beérték azzal, hogy rövidtávon kapjanak valami kevésbé értékeset, mint hogy türelmesen kivárjanak valami jobbat.
Ugyanakkor azoknak a gyerekeknek, akik
annak idején kivárták a második gumicukrot, nagyobb volt az önbecsülésük, magasabb az intelligenciájuk, jobbak a kapcsolati
készségeik, és megbízhatóbbak voltak társaiknál.”
Gondolkodásra késztett a történet. Jelenkori nevelő tevékenységünkkel a jövő nem-
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zedéket készítjük fel. Tudjanak várni, legyenek türelmesek és legyen sajátjuk az
örömmel végzett szolgáló szeretet. Miként
a tékozló fiú Atyja, mennyei Atyánk is várja a mi megtérésünket, szeretetének viszonzását. Segítsük fiataljainkat az örömteli hitre.
Gerber Alajos

FARSANG A KÖZÖSSÉGGEL
Idén is - mint tavaly - a Szülői Fórum szervezésében, a Szent János katolikus általános
iskola nagytermében tartottuk meg közösségünk családi farsangját. A nagyon jó hangulatú összejövetelen volt étel-ital bőven - köszönet a résztvevőknek, akik hoztak. Az
elmaradhatatlan
jelmezbemutatón láthattuk, hogy kicsi és nagy
beöltözött. Idén is volt,
ahol az egész család
jelmezt öltött! A remek
hangulatról ismét közösségünk néptáncosa: Szórádi Viktor és
tekerős társa gondoskodott. Köszönet a jó
játékokért és a fotózásért a Dalmadi családnak, a szervezésért pedig a Szilvácsku, Szűcs
és Ferencz családnak.
Gersei Kati

CSERKÉSZSAROK
Nagyszabású toborzó kampányba kezd a
Xántus János Cserkészcsapat, melynek célja a
cserkészet megismertetése és ezáltal a cserkészet értékrendjének terjesztése.
Immáron több helyen kint vannak a plakátjaink és új csapatotthonunkban rendszeres foglalkozásokat tartunk.
Március 15.-én ismét díszőrséget állunk az
újpesti önkormányzati ünnepségen utána indulunk
tovább
3
napos
portyára.
A csapatfoglalkozások Újpest-központban
(Petőfi u. 8, légópince), időpontja: cserkészeknek szombatonként 10.00-12.00 között
illetve a 16 év feletti Rover korosztálynak
havi 1 klubfoglalkozás.
Elérhetőségek:
xantuscserkeszcsapat@gmail.com
toborzó sms: +36203179389
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BABA-MAMA HÍREK
Babasarok átadása volt február
27-én 10 órakor plébániánkon,
amelyet a Baba-mama klub nyert
a Családháló közösség pályázatán. A pályázat keretein belül
gyerekbútorokat, szőnyeget és egyéb tárolókat kapott a plébánia!
Simon Hajnalka
Baba-mama klub időpontok: március 13;
27. április 10; 27 . Blogunk:
www.kertvarosibabamama.blogspot.com

Gyermekmise előtti bevezetés
Köszönetemet szeretném kifejezni Gersei Katának és Szilvácsku Zsoltnak a misék előtti kis
bevezetőkért. "Sajnos" a mi lányunk a Scolában
vállalt kötelezettsége miatt nem tud résztvenni
ezeken a kiselőadásokon, melyek oly nagy szeretettel készülnek. Mi szülők azonban rendszeres hallgatói vagyunk, és már többször megtapasztaltuk, hogy bizony számunkra is vannak új
ismeretek, vagy olyan gondolatok, melyek érdemesek az otthoni átelmélkedésekre.
Ezzel a kis véleményformálással szeretném
felhívni testvéreim figyelmét, hogy minél többen hozzuk el gyermekünket egy kicsit Mise
kezdés előtt, és vegyünk részt ezeken a bevezetőkön. Sugározzuk mi is szeretetünket az előadok felé, érezzék nem hiába való a készülésük.
Szeretettel: Szücsné Marcsi
(A bevezetők vázlatai visszaolvashatók a honlapról Gondolatébresztő címszó alatt. Szerk.)

Ökumenikus imahéten
Január 24.-én, csütörtökön Káposztásmegyeren, a református templomban voltam az
imaalkalmon. Nagyszerű volt. A templom
tömve! A lelkészek, hívők hangos imáiban
is megjelent az Isten hitben való egységünk,
az egymáshoz fordulásunk. az a megújuló
törekvés, hogy ne a különbségeket szemléljük egymásban, hanem egy irányba, Jézusra
nézzünk.
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Ez volt a legfontosabb mondanivaló számomra. Volt pár perc, amíg odafordultunk
egy olyan közelünkben ülőhöz, akit nem
ismertünk és beszélgettünk vele. Az elcsendesülés alatt vagy 10 ember is imádkozott
hangosan, és a Szentlélek jelen volt ezekben
a gondolatokban.
Majd egy kis agapé várta a jelen lévőket,
ami alkalmat adott a beszélgetésre.
Örömmel töltött el, hogy több ismerőssel is
találkoztam.
Tóth-Jakab Zsuzsa
Elhunyt az újpestiek által is szeretett

TARJÁNYI FERENC
szalézi szerzetes plébános
Szeretetet és vidámságot sugárzó
egyénisége sokunkban, akik vele kapcsolatban voltunk, felejthetetlen emléket hagyott.
81 éves volt és 56 éve szolgált papként.
Adj Uram, örök nyugodalmat Neki!
KÉRJÜK, TÁMOGASSA EGYHÁZUNKAT
adója 1%-ával!
Magyar Katolikus Egyház: 0011 Újpest –
Kertvárosi Orgona Alapítvány: 180903811-41 Szeretett Tanítvány Alapítvány:
18097467-1-41 Pénzbeli adományokhoz befizetési csekket adunk. Az alapítványok
közhasznúak. Minden adományt előre is hálásan köszönünk. Isten fizesse meg!

PLÉBÁNIAI ONLINE NAPTÁR
Örömmel jelentjük, hogy elindult a plébániánk összes kisközösségének összes programját egy helyen megjelenítő online – tehát interneten bármikor bárhonnan elérhető
naptára – amely naprakész információkkal
szolgál a plébániaközösség programjai iránt
érdeklődőknek. A naptár szerkesztői a kisközösségi vezetők vagy megbízottak, így az
információ mindig első kézből, a szervezőktől származik. A naptár általunk és értünk
van, használjuk szeretettel, amikor programokat szervezünk, ajánlunk, vagy keresünk.
A naptár megtalálható a plébánia weboldalán: www.ujpestkertvaros.hu
Csambalik László
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Minden kedves Olvasónknak örömteli, kegyelmekben gazdag,
áldott húsvéti ünnepeket kíván a szerkesztőség
NAGYTÁBORI
MEGHÍVÓ
Kedves Testvérek
Sok szeretettel hívunk és várunk kicsiket,
nagyokat, fiatalokat, idősebbeket, családokat és egyedülállókat, plébániánk közösségének minden tagját III. nagytáborunkba,
mely idén

2013. július 4 – 7 között lesz
PÉLIFÖLDSZENTKERESZTEN

2013. március-április

AGAPE
A plébánia közösségei szertettel várják a
kedves híveket a vasárnap 9 órai szentmisék
után egy forró teára, sütire.
Vendéglátók:
március 3: Rózsafüzér társulat;
március 10: Növekedő;
március 17: Karitász;
március 24: Virágvasárnap
március:31: Húsvétvasárnap
április 7: Scola;
április 14: Baba-mama klub;
április 21: Laudate kórus;
április 28: Gitáros énekkar;
kapcsolat:
Gerber Zsófi +36-30-718-1221

(http://www.szentkereszt.try.hu/)

Rejtvény:

(Az időpont egy héttel későbbre tolódott az
előzőleg meghirdetettnél! Elnézést kérünk!)

18 szó van elrejtve,
melyek

A várható költségek: szállás (3 éj) és a teljes
ellátás (a csütörtöki vacsorával kezdve és a
vasárnapi ebéddel lezárva) kb. 13000 15000 Ft/fő lesz. Ez függ a jelentkezők
számától és a pályázatoktól. Remélhetőleg
idén is tudunk támogatást adni az arra rászorulóknak.
A programból most csak arra szeretném
felhívni a figyelmet, hogy Székely János
püspök atya elfogadta felkérésünket a lelki
napra!
A jelentkezési lap hamarosan elérhető lesz a
plébánia honlapján, illetve a padsorok végén.
Kérjük a kedves Testvéreket, hogy személyesen is hívják, bátorítsák a környezetükben lévőket, hogy a nyári programok tervezésénél ezt is vegyék figyelembe, és ha lehet, vegyenek részt ezen a közösséget építő,
erősítő, baráti találkozón.
Gerber Gábor és László atya

a három szent nappal kapcsolatosak

Húsvéti

tojásfestés
a hittan-teremben
március 23-án, szombaton
10-12 óráig!
Szeretettel várunk!
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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!
Szerk.
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NAGYHÉT ESEMÉNYEI:
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
Utána virrasztás és imádság a Szentségi
Jézus előtt a kápolnában

Nagypéntek
Az Úr halálának ünnepe.
(Szigorú böjt!)
14:30h Templomnyitás
17:30h Keresztúti ájtatosság
h
18 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
Szentmisét követően feltámadási körmenet

