
2007 december, Karácsony hava
Soroksár - Újtelepi Plébánia lapja

S z e n t  I s t v á n  V é d n ö k e

Advent az Úr eljövetele
Az év legbensőségesebb 

időszaka érkezett el. A Ka-
rácsonyt megelőző hetek 
különleges hangulatot 
árasztanak. A növekvő 
sötétségben vágyakozunk 
a fényre, lámpákat, 
világítófüzéreket gyújtunk 
mindenfelé. A sok apró fény 
nem veszi el a sötétséget 
de kicsit feledteti, annak 
félelmetes hatalmát. 
Advent fő szimbóluma 

a gyertya, amit az adventi 
koszorún gyújtunk meg 
minden este. A gyerekeket 
is elvarázsolja az élő láng, 
nem tudnak vele betelni. Érdemes 
nyugodtabb estéken leülni a 
koszorú köré, közösen imádkozni, 
elbeszélgetni a gyertyák fényénél. 
Ez az élő láng Krisztus szimbóluma, 
aki fényt hoz, ahogy karácsony 
evangéliuma hirdeti: 
„Kezdetben volt az Ige, az Ige 

Istennél volt, és Isten volt az Ige, 
ő volt kezdetben Istennél. Minden 
általa lett, nélküle semmi sem lett, 
ami lett. Benne az élet volt, s az 
élet volt az emberek világossága. A 
világosság világít a sötétségben, de a 
sötétség nem fogta fel. Föllépett egy 
ember, az Isten küldte, s János volt 
a neve. Azért jött, hogy tanúságot 
tegyen, tanúságot a világosságról, 
hogy mindenki higgyen általa.”
Krisztus az aki megérint 

bennünket ezekben a napokban, 
ő közeledik felénk, nyitogatja 
szemünket, kopogtat a lelkünk 

ajtaján. Ő fordít egymás felé 
bennünket, ő tölt el szeretettel, 
együttérzéssel, a békesség vágyával. 
Jó lenne ezt újra és újra felismerni, 
megbizonyosodni arról, hogy Isten 
közel van hozzánk, csak a szívünkbe 
kell nézni. Felfedezhetjük őt az 
életünkben, a másik emberben, 
családtagjainkban, barátainkban, 
a segítségre szorulókban, 
betegekben, szenvedőkben. Isten 
érkezése szeretetet, békét, fényt 
hoz, és mindig meghívást is: „jöjj 
és kövess engem”, legyél te is 
világosság, legyél te is szeretet a 
sötétségtől fenyegetett világban.
Templomunkban az Advent 

különleges időszak, mivel minden 
hétköznap (szombaton is) reggel 
6 órakor Szentmisére (Rorátéra) 
jövünk össze. Ezeken a hajnalokon 
megtelik templomunk, a gyerekek 
buzgón ministrálnak, sokan olyan 
lelkesek, hogy egy napot sem 

hagynának ki. Az advent 
ezektől a Szentmiséktől lesz 
igazán „az Úr eljövetelének 
időszakává”. Ha minden reggel 
Isten üzenetével kezdhetjük 
a napot, találkozunk az 
Eucharisztiában Jézussal és 
egymással, megerősödünk a 
szeretetben, akkor munkánk 
során is felismerhetjük 
Isten szeretetét, közelségét, 
megérezzük indíttatásait a 
jóra. 
Ha Adventben sikerül 

Istent keresve élnünk, akkor 
Karácsony éjszakáján annak 
eljövetelét ünnepelhetjük, aki 

valóban életünk világossága, aki 
valóban képes legyőzni a sötétség 
hatalmát életünkben és a világban 
is.

Ezt kívánom szeretettel:
Király Attila plébános
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A mi családunk...

Mutasd meg, hogyan hordozod 
keresztedet!

„Uram, tégy engem a te 
békédnek eszközévé!...” 
Ha semmi mást nem 
írnék, ebből akkor is sokat 
megtudhatnánk róluk, 
hiszen mi jellemezhetne 
bennünket jobban, mint az 
imádságaink.  A Marozs 
család tagjai minden nap 
ezekkel a szavakkal fejezik 
be esti áhitatukat. A mi 
plébániánkon ismerték meg 
Assisi Szent Ferencnek 
ezeket a szavait, és annyira 
igaznak és időszerűnek 
találták azokat, hogy 
azóta ragaszkodnak hoz-
zá. A keresztény élet-
ről, a közösségről, és 
természetesen a karácso-
nyi készülődésről is 
megosztotta velem gondo-
latait Laci és Orsi. Három 
gyermekükkel, Rékával, Kingával 
és Bercivel Pesterzsébetről járnak 
hozzánk. 

-Mindketten a Ferencvárosban 
nőttünk föl, és az Örökimádás 
templomba jártunk, akárcsak a 
szüleink – meséli Laci. Emlékszem, 
mekkora változást, fellendülést 
jelentett a plébánia életében, amikor 
Blankenstein Miklós atya megjelent. 
Nemcsak a kinézete, viselkedése 
volt szokatlan – például pipázott 
–, hanem az is, hogy prédikáció 
helyett megpróbált beszélgetni 
velünk, gondolatokat ébreszteni 
bennünk. Akkoriban újdonság volt, 
hogy kijött a padok közé. 

-Igen, ő nem ragaszkodott a papok 
és hívek közötti három lépés távolság 

szigorú megtartásához. Megszólí-
tott bennünket, ugyanakkor ő maga 
is megszólítható volt – folytatja 
Orsi. –Kisközösségi csoportokat 
szervezett, amelyben 10-12 ember 
együtt zsolozsmázott, beszélgetett, 
nyáron pedig táborozni jártunk. Ez 
nagy hatással volt ránk, és ezt a 
nyitottságot találtuk meg most új-
ra Soroksár-Újtelepen. 

-Hogyan találtatok ide?
-Egy „véletlen” vezetett ben-

nünket arra, tulajdonképpen vásá-
rolni mentünk. A belvárosból 
költöztünk ide, és fogalmunk sem 
volt róla, hogy van világ Erzsébeten 
túl is – nevetnek. 

-Mindenki belebotlik abba 
a problémába, hogy melyik 

templomba, misére vihetné magával 
a gyermekeit, és nálunk egyáltalán 
nem is volt kérdés, hogy a családunk 
együtt szeretne menni. Ezért amikor 
ide költöztünk mi is elkezdtünk 
keresgélni, és a Fatimai Szűzanya 
temploma ebből a szempontból is 
kapóra jött –mondja Orsi. 

-Milyenek voltak az első 
benyomásaitok?

-Kellemes meglepetésként ért 
bennünket, hogy ismerősökkel 
találkoztunk. Úgyhogy az első 
élmény annak a felfedezése volt, 
hogy „nahát, ők is ide járnak!”. 

-Van egy emlékezetes élményem 
ezzel kapcsolatban – kezdi Laci. 
– Egy alkalommal összefutottam 
Kaszab Tiborral az utcán, ő éppen 
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MELYEK AZ ÁDVENT SAJÁTOS GYAKORLATAI?

1. Csönd, elmélkedés, imádság. Foglalkozzunk többet Isten 
dolgaival. Ismerjük meg jobban azt, akit várunk. Legyünk 
többet csöndben, magunkban. Kerüljük most a hangos helyeket, 
izgalmakat, szórakozásokat. Járjunk Mária lelki iskolájába: 
figyeljük őt, imádkozzunk hozzá. Vegyünk részt a Roráte (ádventi 
hajnali) miséken. 
2. Készülés Karácsonyra. Készüljünk elő családunk karácsonyi 
liturgiájára. Ajándékainkat a helyes lelkület és szeretet készítse 
elő és hitelesítse: gondos, személynek szóló kiválasztás, és nem 
üzleti szellem. 
3. Bűnbánat. A közelgő Karácsony várakozásában szorgosan 
tisztítsuk ki lelkünket minden szennytől.

az egyik gyermekét „sétáltatta” 
babakocsival, szóba elegyedtünk, 
és azon kaptuk magunkat, hogy 
már másfél órája beszélgetünk. 
Tulajdonképpen idegenek voltunk 
egymásnak, és mégse teljesen. 
Ezt nagyon fontosnak tartom a 
közösséggel kapcsolatban. 

-Ha meg kellene fogalmaznom, 
hogy mi a jó a közösségben, ak-
kor azt mondanám, hogy az, 
hogy hívő római katolikusokkal 
találkozhatunk benne –folytatja a 
gondolatot Orsi. -A Krisztusban való 
hitünk összeköt bennünket, ettől 
kialakul egy őszintébb hangnem. 
Ha van bátorságom megnyílni, és 
a másik ember is hajlandó erre, 
akkor rácsodálkozhatunk, hogy 
hasonló problémáink vannak, és 
még inkább arra, hogy a többiek 
sem veszítik el a hitüket, és derűsek 
tudnak maradni, a gondok ellenére 
is. Találkozásaink például a Kaszab, 
vagy a Magyarkúti családokkal, 
de többeket is említhetnénk, 
tanúságtételként hatottak ránk. 

-Akkor tehát beilleszkedtetek? 
-Fokozatosan szeretnénk 

ezt megtenni, és ez tudatos a 

részünkről. Hiszen vannak kiépített 
kapcsolataink, barátságok, amiket 
nem szeretnénk elveszíteni. 
Szívesen visszajárunk misére a 
IX. kerületbe is, ezért nem tudunk 
az összes programon részt venni 
–válaszolja Laci. – Réka azonban 
már Soroksáron volt elsőáldozó, 
és a két kisebb gyermekünk is 
oda jár hittanra. Szeretnénk, hogy 
lássák, milyen fontos a közösség, 
szeretnénk megmutatni nekik az 
utat, amelyik szerintünk a legjobb. 
Járni úgyis nekik kell rajta. 

-Imádkoztok-e együtt, és készültök-
e lélekben is a karácsonyra? 

-Attila atya tavaly meggyőzött, 
hogy bármilyen fárasztónak tűnik, 
rá kell szánni az időt a rorátéra, 
így aztán Orsival felváltva 
jártunk el. Természetesen a 
hangulata is utánozhatatlan, de 
még lényegesebb volt számomra, 
hogy összehasonlíthatatlanul több 
energiával csináltam végig azokat a 
napokat, amikor részt vettem ezeken 
a hajnali szentmiséken. Mintha 
gyónni mentem volna, minden 
alkalommal megajándékozva érez-
tem magam – lelkesedik Laci. 

-Minden évben megfogadjuk, 
hogy nem veszünk részt a karácsonyi 
hajszában – folytatja Orsi. – Régen 
még volt jelentősége, hogy több 
étel került az asztalra, és ajándék 
a fa alá, de ma már bármelyiket 
megtehetjük karácsony nélkül is. 
Ezért fontos a hangsúlyt a szívbéli 
készülésre helyezni a rorátékkal, a 
gyertyagyújtáson való részvétellel. 

A közös imádkozásra a mi 
családunkban esténként kerül sor. 
Szent Ferenc imáját a soroksári 
templomban hallottuk először, 
és ez lett a kedvencünk. Nagyon 
jól összefoglalja, hogy mi a 
keresztények feladata a világban: 
törekedni a jóra, jobbá tenni a 
dolgokat, ezt minden nap meg kell 
tennünk valamilyen formában. 
Hétköznapi emberek vagyunk, 
ezért a hétköznapokban kell. Azt 
hiszem, ezt várja tőlünk a világ: 
ha keresztény vagy, mutasd meg, 
hogyan tudod a saját hétköznapi 
keresztjeidet hordozni. 

Sz. Horváth Edina
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Szent Imre

Újabb magyar szent köszöntött ránk 
ebben az évszakban, Szent István fia, 
Imre.

Születésének feltételezett éve után 
900 éves évfordulót ünnepeltünk 
idén. Mivel pedig a korabeli Fehérvárt 
teljesen önkényesen azonosították a mai 
Székesfehérvárral, így az ünnepségek 
jó távolra kerültek az egykori királyi 
központ (Pilis) helyétől. Valami okból 
egyesek úgy gondolják, hogy a nevét a 
család a német Henriktől kölcsönözte, 
mert ha alkalmanként egy-egy hangot 
másikra cserélnek a Henrik névben, 
előbb vagy utóbb Imre lesz belőle. 
Születési helyét és idejét, élete 
állomáshelyeit, végső nyughelyét, 
halála körülményeit nem találjuk meg 
egyetlen korabeli följegyzésben sem, 
pedig apjának szeme-fénye volt, akiért 
naponta hosszasan imádkozott, akire 
olyan feladatot bíztak, melyre korának 
legkiválóbb mesterei készítették föl. 
István és az udvar felelős emberei jól 
végezték dolgukat. Az ifjú herceg az 
egyház szentéletű papjai szerint maga is 
szentként élt. A német császár az 1030. 
évben Magyarország ellen indított 

hadjáratában tönkrevert seregén 
búsulva eltöprenghetett azon, hogy az 
ország ifjú hercege micsoda katona 
és micsoda seregvezér! Valószínűleg 
itt következett be a végzetes 
fordulat Imre életében. Az 1031. évi 
béketárgyalásokon még részt vett, a 
nyugati határok a Morva-mezőnél és a 
Lajtánál megszilárdultak. 

A királyi udvar azonban mégis más, 
mint Nyitra, a Bakony, vagy ifjúságának 
más helyszínei. Ezzel István is 
tisztában lehetett, személyes ügyének 
tekintette egyetlen, még életben 
lévő fia felkészítését az uralkodásra. 
Sorozatos nyugati fenyegetések és 
támadások, az augsburgi emlék (a 
magyarokat szövetségesként behívó 
Konrád herceghez a Dunán hajóval 
Régensburgba érkező vezéreket: 
Bulcsut, Lehelt és Súrt a házigazda 
püspök fölakasztatta!), a gyilkos püspök 
ekkor már Németország védőszentje, az 
előző évi támadást megindító császár 
pedig II. Konrád volt. Valamitől nagyon 
tarthatott István, ezért intézkedett fia 
megkoronázása ügyében. Szeptember 
2-án Imre váratlanul meghal, vadkan 
végez vele. Itt érdemes felidézni, hogy 
ez idő tájt történik István ítéleteinek 
legszörnyűbbike: Tonuzoba besenyő 
vezért, aki egyébként rokona volt, 
feleségével együtt lóhátra ültetve, élve 
eltemettette az abádi révnél. Némelyek 
szerint a vezér neve vadkant jelent! 
Így hát megszakadt István utódjának, 
a hitben és harcban bizonyságot tett 
Imrének e világi pályafutása. Éppen 
akkor, amikor az uralkodásra való 
fölkészítés az utolsó fázisába lépett, 
elkezdődött a királlyá koronázás 
beavatási szertartása. A célpont tehát 
nem az idős király volt, hanem a 
tetterős ifjú.

Idáig csak izgalmas és talányos 
ennek a fiatalembernek az életútja, 
tökéletes indulással, sok drámával és 
tragédiával. Az udvari környezet addig 
valamennyi fiútestvérét elemésztette, 
miközben ő a misztikus távolban, erdők 

mélyén élő, különleges szerzetesek 
védelme alatt növekszik, és válik az 
ország bajnokává. Apja már életében 
legendává vált, vajon mit vártak az 
ifjútól? Az Ő távozásával kezdődött 
romlásunk? Azóta mondhatjuk, hogy 
minket időnként ’vadkanok’ látogatnak 
meg, hogy vesszen oda a maradék 
reményünk is?

A sok kérdésre azonban minden 
magyar tudja a pontos választ. Igen, 
Imre feladatul kapta Apja művének 
kiteljesítését. Oda kellet tehát kerülnie, 
ahová küldetése rendelte. A szentek 
közé, Jézus és Mária társaságába, hogy 
velük imádkozhasson értünk, mai 
magyarokért. Aki úgy megvívta földi 
harcát, mint Ő, igazán méltó erre a 
küldetésre. Így már érthető, hogy miért 
tűntek el földi pályafutásának emlékei, 
ereklyéi. Az Ő igazi pályafutása akkor 
kezdődött, amikor az Égi Atyánál 
jelentkezett szolgálatra. Ezt az Imrét 
viszont az egész magyarság pontosan 
ismeri. Legendákat tudtak róla írni, 
le tudták festeni, szoborba tudták 
formálni, fiúk, falvak és városok 
vették föl nevét, számtalan szervezet, 
iskola, egyházközség Őt tekinti névadó 
oltalmazójának. Őt, a soha nem volt 
királyt!

Családjának 130 évvel később lesz 
majd ezen a néven királya, aki 30 
éven át uralkodik, kiválóan. Szent 
Imre uralkodása azonban örök időre 
szóló. Ezt kellene minden magyarnak 
jól megértenie! Abban a mennyei 
seregben, ahol elődeink szolgálnak, 
Isten leventéje a mi Imrénk!

Dücső CSaba
2007. Szent Imre napja
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A szentség alázat, a szentség szolgálat, a szentség boldogító önfelelősség, a szentség megélése annak, amit Istenért kell tenni. 
Ámen.

Ha nem látjuk, vagy nem látjuk be, hogy életünk egyetlen igazi útja a SZENTSÉG, (Szentek legyetek, amint én is szent vagyok, mondja az Úr.) akkor mindennek vége! 
A szentségnek csak egy részletét említem: a tisztaságot. Nem ott van a baj, hogy a mai ember tisztátalan, hanem hogy nem tartja értéknek a tisztaságot. Ez egy akkora 
értelmi zuhanás, hogy lehetetlen megtartania. Csak amiért lelkesedik, amit értéknek tart, afelé húz az ember tekintete. S ez a szentségnek csak egy részlete. Most nem 
erről van szó. A szentség sokkal több. Isten életében való részvétel. Szóval testvéreim, a mi legnagyobb nyomorúságunk, hogy titokban, (magunk előtt is elpalástolva) 
nem vagyunk meggyőződve arról, hogy az életszentség a mi utunk. Itt olyan nehézségbe ütközünk, hogy csak Szent Pál szavával tudlak bíztatni benneteket, és kérni 
az Istent értetek: Istennek hatalmában áll megerősíteni titeket evangéliumában.
Adventi gondolatok, ötletek
Jézus születésének ünnepére készülünk

 Adventben az egyház Krisztus három eljövetelét ünnepli, éli át:
1. Emlékezünk egy múltbeli eseményre: a választott nép Messiás várására.
2. A jelenben mi magunk is várunk, és szeretetünk tetteivel közreműködünk (!), hogy Jézus egyre teljesebben megszülethessen bennünk és közöttünk (legalább két 
keresztény vagy két családtag között), s ily módon környezetünk számára.
3. Végezetül várakozunk, hogy amikor Jézus eljön majd a világ végén (s ki tudja, melyik nap következik ez be!), készen találjon minket.

Hogyan élhetjük az adventet?
1. Egyéni és közösségi életünkben
Hogyan tud növekedni (megszületni) bennünk Jézus? Ha törekszünk figyelni jelenlétére: s az ő szemével látni, az ő szavával szólni, az ő Lelkével gondolkozni 
(örömben és szenvedésben): Vele egyesülten fordulni embertársaink felé.  Aki így Vele él, az hamar észreveszi, hogy Jézus “növekszik” benne, s megjelenik közöttünk. 
Különösen figyeljünk arra, hogy megjelenhessen azok között, akik szeretnének vele élni (családtagok, hittanos társak, plébániánk tagjai stb.)
Készítsünk tervet, mit fogunk tenni annak érdekében, hogy Jézus megszülethessen (növekedhessen) bennünk és köztünk.
Egyéni vagy közösségi elhatározások lehetnek pl.:
- közös családi, adventi erény-gyűjtő lap;
- hajnali szentmise (v. szentmise, szentséglátogatás);
- lemondás például a TV-ről, számítógépről, az édességekről stb.;
- péntekenként kenyér-víz vacsora (s ennek árát felajánljuk szegények javára);
- egy magyar szent példaképnek választása adventre;
- ki-ki ápolja kapcsolatait a plébánia tagjaival - pl. hittanosokkal stb.
- másik napon a rokonokkal vagy a hittől távolabb állókkal... (lehet váltogatva minden napra más személyért élni);
- igyelünk lakásunk szépségére, hogy Isten Országát tükrözze;
- észrevesszük családtagjainkban ami szép, s este megbeszéljük;
- átnézzük ruháinkat, játékainkat, mit adhatunk oda másoknak;
- megtaláljuk a módját, hogyan fordulhatunk a rászorulók, betegek, elesettek – a “legkisebbek” – felé.

2. Családunkban
Az adventi felkészülés szép eszköze az adventi koszorú és a gyertyagyújtás a családban.
a) Az adventi koszorú négy gyertyája advent négy vasárnapját jelzi. Advent első vasárnapján az első, lila gyertyát gyújtjuk meg rajta, második vasárnapján a második 
lilát, majd a harmadikon a rózsaszínűt és a negyediken az utolsó lilát.
b) Az adventi koszorú jelentése: A sorban meggyulladó gyertyák növekvő fénye jelzi, hogy karácsonyhoz közeledve múlik a bűn sötétsége és nő a fény. S karácsonykor 
eljön maga a FÉNY=JÉZUS KRISZTUS. (A kérdés számunkra: vajon szeretetünk tettei által bennünk, köztünk is nő-e a fény, Jézus jelenléte?) A fenyő örökzöld levelei 
emlékeztetnek Jézus halált legyőző örök szeretetére.
c) A gyertyagyújtás családi ünnepe többféle lehet. Megadjuk ennek lehetséges felépítését. (Természetesen a gyermekek korosztályához alkalmazandó!)
Előkészület
Legyen ez igazi ünnep. Rakjunk rendet a szobában és az asztalon, ahová a koszorú kerül. Készítsük elő az imakönyveket az énekléshez és a Szentírást.

A liturgia

1. Ének. 
Például SZVU 2, 4, 9, 11, stb. (SZVU énekeskönyvünk énekszámát jelzi). 
Bevezetőben a gyermekekkel néhány szót beszélgetünk az ének mondanivalójáról.
2. Szentírásolvasás. 
Választhatunk például a következő szakaszokból: 
Lk 1,26-38; 1,39-51; 3,1-6; Mt 4,12-17; 5,1-12; Róm 13,11-14; Fil 4,4-7; Iz 2,2-5; 7,14-15; 11,1-5; 35,1-7; 45,5-8; 
vagy az Ige-liturgia naptár szerint a napi szentírási részből.

3. Beszélgetés. 
 Mit mond nekünk a szentírási szakasz?
 Mit is jelent az advent a mi életünkben? (vö. a fenti gondolatokkal)
 Hogyan sikerül élni a közös vagy az egyéni adventi elhatározásokat.
4. Imádság. 
Lehetséges imádkozni saját szavakkal, az este gondolataihoz kapcsolódva. 
(Mindenki mondhat egy kérést, egy köszönetet, amelyre közös válaszunk lehet 
pl. Ámen, vagy Köszönjük Urunk, vagy Kérünk Téged hallgass meg minket. 
Majd közös Miatyánk, Üdvözlégy vagy ének.
 
Ha sikerül szeretetben növekednünk az advent folyamán, igazi lesz a karácsonyunk: 
Jézus megszületik bennünk, közöttünk és a körülöttünk élők számára is.

Tomka Ferenc összeállítása alapján
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Karácsony hava

Örömmel tudatjuk,
hogy altemplomunkban újabb úrnahelyek készülnek, melyek megvásárolhatók.

Érdeklődni lehet a templom nyitvatartása idejében
illetve az alábbi telefonszámokon: 0630 565 5123,    0670 515 7931

Decemberi naptár:Decemberi naptár:Decemberi naptár:

Decemberi naptár:
1 szombat Szentségimádás Adventi gyertyagyújtás 18 óra SZENTMISE 18 óra 
2 vasárnap ADVENT I. vasárnap  SZENTMISÉK 9.30 és 18 óra

3 hétfő Roráté 6 óra 
4 kedd Roráté 6 óra Énekkar 18.30 óra
5 szerda Roráté 6 óra Alsós hittanok 17óra; GIMNAZISTÁK 18- 19.30 óra

SZÜLŐK: 17- 18 óra
6 csütörtök Roráté 6 óra Hittan: V- VI. oszt. 17- 18 óra;VII-VIII oszt18- 19.30; 

Szentségimádás és szentmise 19.30- 21 óra
7 péntek Roráté 6 óra Gyóntatás 17- 18 óra Szentmise 18 óra
8 szombat Roráté 6 óra Adventi gyertyagyújtás 18 óra
9 vasárnap ADVENT II. vasárnap  SZENTMISÉK 9.30 és 18 Közösségi nap

10 hétfő Roráté 6 óra
11 kedd Roráté 6 óra Énekkar 18.30 óra
12 szerda Roráté 6 óra Alsós hittanok 17óra; GIMNAZISTÁK 18- 19.30 óra

SZÜLŐK: 17- 18 óra
13 csütörtök Roráté 6 óra Hittan: V- VI. oszt. 17- 18ó; VII-VIII. oszt. 18- 19.30

Felnőtt hittan 20 óra
14 péntek Roráté 6 óra Szentmise 18 óra; Gyóntatás 17- 18 óra
15 szombat Roráté 6 óra Adventi gyertyagyújtás 18 óra Lelki nap (elsőáldozók)
16 vasárnap ADVENT III. vasárnap  SZENTMISÉK 9.30, 12 és 18 óra 

Lázár kórus karácsonyi műsora 16 óra

17 hétfő Roráté 6 óra
18 kedd Roráté 6 óra Énekkar 18.30 óra
19 szerda Roráté 6 óra Fekete István iskola karácsonya 16 óra Munkatársak 19 óra
20 csütörtök Roráté 6 óra Török Flóris iskola karácsonya 16 óra
21 péntek  Roráté 6 óra esti Szentmise 18 óra Gyóntatás 17- 18 óra
22 szombat Roráté 6 óra Adventi gyertyagyújtás 18 óra
23 vasárnap ADVENT IV. vasárnap SZENTMISÉK 9.30 óra 

24 hétfő Roráté 6 óra ÉJFÉLI SZENTMISE 24 óra
25 kedd KARÁCSONY SZENTMISE 9.30 óra 18 óra
26 szerda SZENTMISE 8 óra
30 vasárnap SZENTCSALÁD vasárnapja CSALÁDOK MEGÁLDÁSA 9.30 és 18 óra

31 hétfő Év végi hálaadás 18 óra
1 kedd SZENTMISÉK 9.30 és 18 óra ÚJÉV MÁRIA ISTEN ANYJA ünnepe
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Yvette virágüzlet

Virág, ajándék, alkalmi,
menyasszonyi csokrok,

kosarak, koszorúk
megrendelhetők

1237 Bp. vörösmarty u. 221.
Tel.: 284 86 14

Otthonába wwwisszük a wwwilágot
BSNET

Korlátlan, szélessávú internet-elérés

elkötelezettség nélkül

Telefonvonaltól és minden más szolgáltatástól 

független

nincs adatmennyiségi, időbeli korlát

ingyenes díjcsomag váltás

a szolgáltatás szüneteltetése díjmentes

folyamatos ügyfélszolgálat

állandó műszaki ügyelet.

Árainkról és a részletekről bővebb felvilá-

gosítás:

06/20
06/�0
06/70

5-BSNET-5
(5-27638-5)

Temetősor utcában épülő négylakásos társasházban
76 m2-es lakások leköthetők. Ár:18 M Ft.
Tel.:06-20-9289-801, www.temetosor.ini.hu

Az Újtelepi katolikus pl. régi épülete eladó! (azonnal birtokbavehető)

Ára: 31 millió Ft.
Cím: Szilágyi Dezső u. 141.

Elérhetőség: tel.: 0630 266 3587, Email: szentistvan@wla.hu

Soroksár-Újtelepen
a Vasfű utcában épülő

négylakásos társasházban
45 nm-es lakások

leköthetők!
Ár:12,8 M Ft. 

Tel.:06-20-9289-801
www.vasfu.ini.hu

Urnafülkék
válthatók a Fatimai

Szűzanya 
Templom

altemplomában.
Érdeklődni lehet a 
templom nyitvatartása 
idején a sekrestyében.
Tel.: 0630 266 3587

S z e n t  I s t v á n  V é d n ö k e
Megjelenik havonta 2500 példányban Soroksár-Újte-

lepen a Fatima Csillaga alapítvány gondozásában
Szerkesztők: Király A. plébános, Molnár A., Bernáth 
M., Dücső Cs., Kiadvány szerkesztő: Simoncsics Gy.,

Hirdetések: Tamási F. Tel.: 0620 9289 801
Cím: Szt. István plébánia Szt. László u. 149.

Levélcím: 1237. Bp. Szilágyi D. u. 141
Mobil: 0630 266 3587, tel.: 630 2100 
Email: fatimaiszuzanya@t-online.hu
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Hittanos hétvégék


