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Nagyböjt
„Mindennek megvan az órája, és 

minden szándéknak a maga ideje 
az ég alatt:

Van ideje a születésnek és a 
halálnak; ideje az ültetésnek és az 
ültetvény kiszedésének.

Ideje az ölésnek és ideje a 
gyógyításnak, ideje a bontásnak és 
ideje az építésnek.

Ideje a sírásnak és ideje a 
nevetésnek; ideje a jajgatásnak és 
ideje a táncnak.

Ideje a kő eldobálásának, és ideje 
a kő összeszedésének; ideje az 
ölelkezésnek, és ideje az öleléstől 
való tartózkodásnak.

Ideje a keresésnek, és ideje az 
elveszítésnek; ideje a megőrzésnek, 
és ideje az eldobásnak.

Ideje az eltépésnek, és ideje a 
megvarrásnak; ideje a hallgatásnak, 
és ideje a szólásnak.

Ideje a szeretetnek, és ideje a 
gyűlöletnek; ideje a háborúnak, és 
ideje a békének.”

(Biblia, Prédikátor könyve)

Azért idéztem ilyen hosszan 
ezt a szöveget, mert egy fontos 
bölcsességet tartalmaz, olyan 
bölcsességet, amit ma egyre inkább 
érdemes átgondolni.  Mindennek 
megvan az ideje, és hogy mikor 
az nem csak rajtunk múlik. Ha 
mindent akkor teszünk amikor kell, 
akkor harmonikus lesz az életünk és 
sikeresebb is. Civilizációnk mindent 
elkövet azért, hogy mindig minden 
ugyanúgy történjen, az évszakok is 

csak zavaró körülmények a termelés 
szempontjából, a munkaidő mindig 
ugyanannyi (a diákok órarendje 
is változatlan), inkább világítunk, 
fűtünk, hűtünk, sózunk, de menjen 
minden ugyanúgy. A családok 
élete sem változik, az este ugyan 
azt jelenti télen is, mint nyáron, 
legfeljebb bosszankodunk a sötét 
miatt, és a hideg miatt. Ez akkor is 
így van, ha sokan télen elmennek 
síelni, nyáron pedig nyaralni. 
Ezzel kellemesebbé tehető az élet, 
de napjaink többsége akkor sem 
változik.

Lelkiéletünknek nem tesz jót 
ez a monotonitás, nem élhetünk 
mindig ugyanúgy, az ember nem 
gép, hanem annak az Istennek a 
teremtménye, aki a mindig változó 
világot is megteremtette. Ha 
kinézünk az ablakon időről időre 
mást látunk, jó lenne ha lelkünkben  
is ez a változatosság uralkodna. 
Erre nem azért van szükség mert 
a „változatosság gyönyörködtet”, 
hanem azért mert életünket ebben az 
egymásutániságban tudjuk igazán 
jól élni.  Több oldalról tudom átélni 
a dolgokat, így ismerem meg a 
világot, Istent és önmagam.  

Az Egyház most nagyböjtben 
ilyen kalandra hív, eljött az 
ideje a megtérésnek, életünk 
átgondolásának, lelkünk 
megtisztításának. Ehhez kicsit 
visszafogottabbá kell válnunk, 
gyakorolnunk kell a jól bevált 
módszereket a böjtöt, az imádságot 
és a jócselekedeteket. Érdemes 

tervet készíteni, akár leírni azt, 
hogy mennyiben tudom most 
mindennapjaimat megváltoztatni a 
nagyböjt szellemében. Választhatok 
ide illő olvasmányt, filmet, 
lemondhatok megszokott dolgokról, 
jobban bekapcsolódhatok az Egyház 
életébe (lelkigyakorlat, Szentmise, 
Szentségimádás, templomlátogatás, 
keresztút, stb.), ápolhatom emberi 
kapcsolataimat, kereshetem a 
csendet, a lényeg az, hogy éljem 
ezt a szent időt. Ha sikerül élni, 
akkor fedezhetem fel a benne rejlő 
értékeket, lehetőségeket.

Azt kívánom mindenkinek, 
hogy sikerüljön ráhangolódni 
a nagyböjtre, mert ha részt 
veszünk benne, akkor tudjuk csak 
igazán megérteni Húsvét titkát: 
Jézus új életre hív, új életet ad, 
feltámadhatunk vele együtt.

Király Attila plébános
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A mi családunk...

„A szeretet nem kérkedik”
Először Blankát ismertem meg 

a családból. Törékeny alkatú, 
barna hajú kislány volt, álmodozó 
nagy szemekkel, aki nem élvezte 
túlságosan a nyári táborok hosszabb 
túráit. De nem telt el 
sok idő és rájöttünk, 
mivel vehetjük rá, 
hogy végiggyalogolja 
a legnehezebb útvo-
nalakat is: csak meg 
kellett kérni, hogy 
meséljen el egy 
történetet. Blankának 
ugyanis mindig volt 
egy sztori a fejében, 
vagy inkább számtalan. 
Az út végére általában 
berekedt, de még 
mindig mondta a 
történetet sárkányokról, 
vámpírokról, sötét kastélyok 
kandallóiban hirtelen fellobbanó 
tüzekről, és rejtekajtókról. Ámulva 
hallgattuk, és elképzelni sem 
tudtuk, hogy fér meg ennyi minden 
egy kislány fejében. Azóta Blanka 
nagylány lett, és most már ő kíséri a 
kicsiket a táborokban. Édesapjával, 
Fundák Miklóssal az egyik erdélyi 
túránkon találkoztam, lelkesen 
fotózta a tájat és az embereket, és úgy 
tűnt semmi sem tudná lelombozni; 
feleségével, Erikával pedig az egyik 
közösségi napon beszélgettünk 
először. Az említett programokból is 
látszik, hogy otthonosak a plébániai 
közösségünkben. Ebben a hónapban 
őket ismerhetjük meg egy kicsit 
közelebbről. 

-Hogyan találtatok rá erre a 
közösségre? 

-Itt laktunk Soroksár-Újtelepen, 

anyósom járt hozzánk, ő fedezte föl 
a kápolnát –fog bele a történetbe 
Erika. –Blanka az erzsébeti 
iskolájában járt hittanra, de nem 
nagyon volt elragadtatva tőle, 

így hát felkerestem Attila atyát, 
gondoltam, megkérdezem, nem 
járhatna-e ide. A hittan előtt 
Attila kint várt bennünket és a 
többi gyereket az utcán, már ez 
is szimpatikus volt. De Blanka 
végképp meggyőzött, amikor a 
hittan végén ragyogó, boldog fejjel 
sétált ki, és közölte, hogy ő ide 
akar járni. Nagyon örültem, hogy 
ennyire megtetszett neki. 

-Igen, és emiatt kezdtünk el mi is 
ide járni –folytatja Miklós. –Akkor 
még nem volt meg a templom, a 
kis kápolnában voltak a misék, 
akkoriban az is félig, háromnegyed 
részig telt meg. Az elsőáldozás is 
ott volt! Ez ma már elképzelhetetlen 
lenne, annyival többen vagyunk. 

-Úgy veszem ki a szavaitokból, 
hogy természetes volt, hogy Blanka 
hittanra jár. Vallásos családból 

jöttetek?

-Az én szüleim nem voltak 
vallásosak, a bátyámmal ketten 
jártunk hittanra –kezdi Erika. –

Vidéken éltünk, talán épp 
ezért nekem a vallásosság 
sokáig a fejkendős 
nénikék békés ücsörgését 
juttatta eszembe. Ezek 
után nagy változás volt 
az itteni plébániai élet. 

-Ahogy nekem is 
–mondja Miklós. – Az 
én szüleim vallásosak 
voltak, a fő ünnepekre 
együtt járt a család. Aztán 
hosszú idő kimaradt, 
kamaszkorban valahogy 
minden más fontosabb 
lett. Meg az a korszak 

sem kedvezett ezeknek a dolgoknak, 
többek között az volt a rossz benne, 
hogy elszoktatta az embereket a 
vallásos közösségtől, társaságtól. 
Elkísértük Blankát a misére, és 
emlékszem rá, milyen furcsa érzés 
volt, hogy a Miatyánk alatt idegen 
emberek megfogják egymás kezét. 

-Ez a változás itt kezdődött. 

-Igen, ezt kaptuk ettől a 
közösségtől, és ezt szeretjük benne: 
a közvetlen hangot, a társaságot, 
amiben jól érezzük magunkat. 

-Apropó társaság. Hogy jött 
az ötlet, hogy elkísérd a kicsiket 
táborozni, és milyen élményeket 
gyűjtöttél közöttük? -kérdezem 
Blankát.

-Tamási Dóri mesélte,   hogy  
milyen jó volt a kicsikkel az 
éjszakai túrán, hogy lehet nekik 
rémtörténeteket mesélni…-moso-
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lyog hamiskásan Blanka. –Először 
nem nagyon találtam a helyem, de 
aztán ők megtaláltak maguknak, egy 
idő után már csak azt vettem észre, 
hogy benne vagyok az események 
forgatagában. Könnyen elfogadtak, 
ezért könnyű őket megszeretni. 

-Melyik programra jársz a 
legszívesebben?

-Legjobban a hittanos hétvégéket 
szeretem. Ezeket egész héten 
várom, és lelkendezve mesélem az 
osztálytársaknak. Kár, hogy csak 
egy pár napig tartanak. 

-Együtt laktok a nagyszülőkkel, 
jól láttam, ugye? –fordulok újra a 
házaspár felé.  

-Miklós szülei élnek most velünk 
–magyarázza Erika. –Elég idősek 
már, és beigazolódott, hogy szükség 
van arra, hogy figyelni tudjunk rájuk. 
Ezért költöztünk Újtelepről ide, 
Gyálra. Ez a helyzet kicsivel több 
szervezést igényel, és nem tudjuk 
minden tervünket maradéktalanul 
megvalósítani: például nem tudunk 
egyszerre mindhárman táborozni 
nyáron. 

-Erika nagyon sokat van velük, 
és sokat segít nekik –teszi hozzá 
Miklós. 

-Mennyire fontos számotokra, 
hogy olyan templomba jártok, ami 
a Szűzanya tiszteletére emeltetett?

-Tavaly, amikor Erdélyben 
jártunk, éreztem rá először, hogy 
mit jelent az, ha egy templom 
Mária-kegyhely –válaszolja Mik-
lós. –Nagyon tetszik nekünk 
a templom, a szobor a tetején, 
és az, hogy egész megjelenése 
Máriát hirdeti. Büszkék vagyunk a 
templomunkra! 

Sz. Horváth Edina

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját

2008 február 16-án (szombaton)10 órára

A Magyar Bábjátékos Egyesület és a Budapest- Soroksár- Újtelep 
Szent István plébánia által rendezett

15.TEMPLOMI BÁBJÁTÉKOSTALÁLKOZÓRA

a Fatimai Szűzanya templomba

10.00  A templomban köszöntőt mond:
            Király Attila plébános 
            és Urbán Gyula  a 
            Magyar Bábjátékos Egyesület 
            Elnöke

 
10.10  Oszlopos Simeon
 Mészáros Vincéné jelenetét előadja    
           Czipott Géza (Budapest)
           (Templom)
 
10.25  Egyesség,
          Selyemzsinór
          Ea: Sáfár Színpad (Budapest)
          Giovannini Kornél
          Közreműködik Vargay Mariann,
          Koltay Eszter (Parókia)
 
11.10 Doki és Barna bácsi
           Ea: Török György (Templom)
 
12.20.Rózsák és kenyerek
          :Ea: Szivárvány Bábcsoport      
           (Kiskunhalas) 
           Írta éa rendezte: Fejes Józsefné   
          (Templom)
 
14.00 Hangóné Birtha Melinda: A jel
          Ea: a Miskolc-Avasi Református 
          Gyülekezet Bábcsoportja
          Rrendezte: Hangóné Birtha 
          Melinda és Tari Edit (Parókia)

14.30 Donászi Magda: Télapó az erdőben
          Ea: a Móra Ferenc Általános Iskola 
          1. osztályos bábcsoportja (Tokod)
          Rendező Lohner Józsefné(Templom)
 
14.40 Makishaw
          Ea: Békásmegyeri Református 
          Egyházközség Ákom-Bákom 
          Bábtársulata
          Rendezte: Virt Kata (parókia)
 
15.00 Jónás próféta története
          Ea: a Patrona Hungariae iskola 
          TŰZVIRÁG bábcsoportja
           (Budapest) 
           Rendezte: Finy Bernadett   
           (Templom)
 
15.30 Wass Albert: Bulánbuk
          Ea: A nyáregyházi Kis Boróka 
          Bábegyüttes
          Rendezte: Kalocsai Fruzsina és

Szemők Mariann (Parókia)
 
16.00 Arany János: A méh románca
          Visszajött a répa (népmese)
          Ea: Kőmazsik Bábcsoport 
          (Budapest)
          Rendezte: Vári Ildikó (Templom)
 
16.00 Molnár Andrea: Virágverseny
          Ea: Nagy Petra (Budapest) 
          (Templom)
 
16.30 A gyászliba galibája
          Ea: Meseláda Bábcsoport (Budapest)
          (Parókia)

Programm:
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„Géniusz, zseniális lény, a 
legritkább természeti jelenségek 
egyike, még a magasrendűek 
körében sem gyakori nagy művész 
volt! Mint ember, a legnagyobbak 
egyike. Fölkutatta a magyar 
kunyhókban rejtőző ősi magyar 
melódiákat, ebből táplálkozik 
muzsikája.”- írja róla Nádasdy 
Kálmán (kedves tanítványa, 
Operaház főrendezője)

Ki volt Ő valójában?

Alkotóművész, tudós, zeneszerző, 
népzenekutató, tanár, az iskolai 
énekoktatás reformátora. (A Kodály-
módszer, mely szolmizálással 
megkönnyíti a kottaolvasást az 
egész világon ismert és eredménnyel 
alkalmazzák.)

Milyen ember volt?

Szerény, csöndes, halk és 
szűkszavú, de amit mondott 
életre szóló tanács volt. Mindig 
rövid, érthető ékes magyarsággal 
fogalmazott. (A bölcsészeten 
tanult magyar-német szakon, 
párhuzamosan elvégezte a 
Zeneakadémián a zeneszerzést, 
majd évtizedekig ott tanította a 
felnövő zenészeket.) Elmondhatjuk, 
hogy közvetlenül vagy közvetve 
mindannyian az Ő tanítványai 
vagyunk.

Egész életében sportolt ( futás, 
úszás, síelés, korcsolyázás). 
Rajongott a természetért, sokat 
kirándult. Halála előtti hetekben sem 
hagyta ki a rendszeres úszást és sétát. 
Zseniálisan tudott élni és alkotni, 
időbeosztása mindenki számára 
példa értékű. Szerette, tisztelte az 

embereket, de a gyermekek sokkal 
közelebb álltak szívéhez. Érezte 
bennük a romlatlant, az őszinte 
igazat. Szívből nevetni csak rájuk 
tudott. Tanácsai megszívlelendők: 
- „A zenei nevelést nagyon korán 
kell kezdeni- születés előtt 9 
hónappal!” –„Zene nélkül nem 
teljes az ember!”- „Nincs botfülű 
ember!”- vallotta. (Ezt magam 
is tapasztaltam hosszú tanári 
pályám során.) A torkunkban van 
a legdrágább hangszer. Szakavatott 
képzéssel elérhető a tiszta, szép 
éneklés. Iskolai énekgyakorlatokat 
írt az ifjúság számára. (333-as 
énekgyakorlat, Ötfokú füzetek, 
Biciniumok, Énekeljünk tisztán, 
stb.) Zenei óvodák, ének tagozatok 
indultak az alsó, középfokú és felső 
oktatásban. (Sajnos ma már ezek és 
az ének órák számát a minimálisra 
csökkentették.) Az első zenei 
általános iskola szülővárosában, 
Kecskeméten, a második 
Soroksáron alakult. Kórusműveit 
gyakorta éneklik világszerte. 
(Mátrai képek, Öregek, Jézus és 
a kufárok, Fölszállott a páva,stb.)  
Saját tapasztalatból állíthatom, hogy 
tanítványaim szívesen énekelték 
Kodály kórusműveit (Gergely-
járás, Katalinka, Zöld erdőben, 
Pünkösdölő, Villő,stb.) és annak 
ellenére, hogy sok munkával járt 
az eredmény mindenért kárpótolt 
bennünket. 1905-ben ismerkedett 
meg Bartók Bélával, életre szóló 
emberi és szakmai barátságot 
kötöttek. Ők folytatták Vikár Béla 
(első népdalgyűjtőnk) munkáját. 
Kodály Zoltán a magyar népdalokat 

megszólaltatta színpadon és 
zenekari feldolgozásokban is. A 
Háry János (1923) és a Székelyfonó 
(1932) napsugárként jelentek 
meg a magyar zenetörténet egén. 
A népdalokat a zenekar szólamai 
körülfonják, szinte védőn óvják, 
így még jobban kiemelik azok 
szépségét. Kodály zsenialítása 
ráébresztette a nemzetet zenei 
értékeire. A Nyári este (1906) volt 
első sikere, a Psalmus Hungaricus 
(Magyar Zsoltár,1923) pedig 
elindította a világhírnév felé. 
Ma már minden szimfonikus 
zenekar műsorára tűzi műveit 
(Galántai táncok, Marosszéki 
táncok, Páva variáció, Concerto, 
C-dur szimfónia). Elmondhatjuk, 
hogy őt már életében ismerte az 
egész világ. Számos kitüntetésben 
részesült. Híres magyar és külföldi 
egyetemek díszdoktori címét 
mondhatta magáénak. A tudomány 
és művészetek terén szerzett 
kimagasló érdemeiért háromszor 
tüntették ki Kossuth-díjjal (1948, 
1952,1957)

Nehéz egy hosszú, tartalmas 
életutat röviden összefoglalni. 
Beszámolómból számos fontos 

2007 november 30-án

Kodály Zoltánra emlékeztünk
(125 éve született, 40 éve halt meg)
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mű és életrajzi adat hiányzik, de 
lényegesnek tartom megjegyezni, 
hogy embersége és magyarsága 
mindannyiunk számára példa-
mutató.

Befejezésül Dr.Palló Imrét 
(Kodály szavaival: „Palló Imre” 
az örök Háry János megformálója) 
idézem: „Halálával kidőlt a 
hatalmas tölgy. Csak az fa lehet 

A Kodály mise után elkezdődött a műsor, melyet az óvódások csilingelő énekhangja indított el. Majd ezt 
követően a Török Flóris Általános Iskola kórusának ajkán csendült fel egy szép csángó népdalcsokor. Kovács 
Márta énektanárnő hűen követi a „Kodályi örökséget”, mely gyökereinkhez nyúl vissza ősi népdalaink 
közvetítésével. 

Egy rövid idézet az első dalból:

„Magyarok Istene tekints e szép népre,

kik hozzák sóhajtunk e siralom völgybe.                 

Szüntesd meg a nagy vérontást, a testvéri viszálykodást

Derítsd e szép népre békesség hajnalát.

Sírva és zokogva kérjük Fölségedet, 

Vondd vissza népedtől büntető kezedet.

Áldd meg szegény magyarokat,

Felejtsék el balsorsukat,

Szent István királyunk mutass nekünk utat.”

A Soroksári Pedagógus Kórus-t Féth Istvánné Harmatos Gabriella (Galambos János ig. helyettese) néhány 
éve szervezte és vezeti ezt a lelkes csapatot. Most is lenyűgözött bennünket dalolásuk különösen a  „Karácsonyi 
pásztortánc” kedves, játékos hangulata, melyhez hozzájárult Jáki Fruzsina virtusok furulyakísérete.

Imádságként hatott a szerző „Könyörgés” című műve templomunk kórusának tolmácsolásában. Bárkányi 
Gabriella kántorunk és karnagyunk következetes munkáját dicsérik a fellépések sikerei. Változatos hangképzési 
gyakorlatok alkalmazása, telthangú, tiszta, minden hangmagasságban kiegyenlített, élvezetes muzsikálást 
eredményez.

A Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánia kórusát Heimné Nagy Mária vezeti. Igényes, precíz munkája 
nyomán mindig kiváló teljesítményt nyújtanak. A sok éve összeszokott közösséggé formálódott együttes 
csodálatos összhangra képes. Az „Esti dal” hangzásvilága megidézte az erdő csendjét, érzékeltette a fák 
susogását, az ágak és levelek közt átsurranó csillagok fényét. Angyal szállt felettünk! Végül zúgott az összkar 
Bárkányi Gabriella vezetésével:”Forr a világ bús tengere ó magyar!” Berzsenyi Dániel versére komponálta ezt 
a monumentális alkotást Kodály Zoltán. Gabika ráadásként a közönséget is dalra sarkallta. Zengett az ének 
„Fölszállott a páva a Vármegye házra 

Sok szegény raboknak szabadulására”

Ady Endre verssoraival. Szűnni nem akaró taps köszöntötte a szereplőket. Csodálatos élményben volt részünk! 
Köszönjük! 

terebélyes, amelynek gyökerei 
mélyen lenyúlnak az anyaföldbe. 
Kodály olyan terebélyes magyar 
tölgy volt, amelynek ágait és 
hajtásait a világ minden táján 
ismerik és csodálják. Az élő Kodály 
nincs többé, de öröklétre  támadt a 
halhatatlan Kodály Zoltán.”

Kováts Ágostonné
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Plébániánk rendszeres heti programjai
(február-március):

HÉTFŐ 16.30- 18 óra ovis tánc, 16 óra angol SZENTMISÉK: 8 óra

KEDD 17.30- 18.30 óra Jálics jóga, 18.30 óra énekkar

SZERDA

17 óra ovis hittan
17 óra elsőáldozók hittan órája
17 óra alsós hittan
17 óra hittan szülőknek
18- 19.30 óra középiskolások összejövetele 
17 óra angol 

8 óra

CSÜTÖRTÖK

 9- 11 óra Baba- mama kör
17 óra hittan V- VI oszt.
18- 19.30 óra hittan VII- VIII oszt
20 óra hittan FELNŐTTEK (páros hét)
19 óra IFI hittan (páratlan hét)

Szentségimádás:
19.30- 20.30 óra
20.30 óra Szentmise
(páratlan hét)

PÉNTEK (temetések az altemplomban 14.30- 16.30)
gyóntatás 17- 18 óra

18 óra

SZOMBAT
elsőszombaton:
18 óra rózsafüzér és
Szentmise

VASÁRNAP keresztelő 11 óra

9.30 óra
18 óra
(a hónap 13. napját követő 
vasárnap:
 12 órakor)

Bábcsoportok Országos találkozója templomunkban: február 16. szombat

Filmvetítés február 13-án 18 órakor „Adjátok vissza hegyeimet” (Wass Albert életéről szóló film)

Gimnazisták nagyböjti hétvégéje febr. 22-24 (minden gimnazista korú fiatalt várunk) 

LELKI NAP: febr. 29 péntek este 18 óra, és szombat 9- 19 óra

Elsőszombati imádság: március 1.  18 óra

Nagyböjt első vasárnapja: február 10. (lehetőség hamvazkodásra)

LELKIGYAKORLAT ELFOGLALT EMBEREKNEK (Szentlélek szeminárium) márc.17- máj. 5 hétfőnként 19- 21 óra, részletek   a 
honlapon és a hirdetőtáblán (jelentkezni E-mail- ben is lehet.

Minden fontos programot megtalál a hirdetőtábláinkon, valamint honlapunkon.

HONLAP: www.fatima.ini.hu (heti hirdetések és hirdetmények menüpont alatt)

vonalas telefonszámunk ( főleg a templom nyitva tartásának idején, vagy üzenetrögzítő) 630-2100
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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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