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A 2007. év értékelése
Az év utolsó estéjén hálát
adunk Istennek mindazért, amit
idén velünk tett, és amit mi vele
tehettünk. A plébániai munka
csodálatos kaland, hiszen a
Szentlélek inspirálja. A közösséget
a Szentlélek gyűjti egybe, Ő ad
karizmákat és kedvet sokaknak a
szolgálatra. Sok- sok jó szándék,
áldozatos munka, és nagylelkűség
egyesül egy plébánián, ezek
alakítják arculatunkat és életünket.
Érezzük, hogy Istennek kell mindezt
megköszönni, Ő tevékenykedik
minden jó szándékú emberben.
Plébániánkra úgy kell tekintenünk,
mint Isten alkotására, amit persze
emberi gyengeségek is tarkítanak.
Első kérdés, amit fel kell
tennünk: Növekedtünk- e idén a
szeretetben, jobban szeretjük- e
egymást mint egy évvel ezelőtt?
Ez a legfontosabb kérdés, hiszen
keresztény az, aki szeret, Jézus
búcsúbeszédében is ezt köti az
apostolok lelkére „legyetek egyek
a szeretetben”, „úgy szeressétek
egymást, ahogy én szerettelek
titeket”. A szeretet kihívás, mert
nem csak azokat kell szeretni,
akik bennünket szeretnek, hanem
még ellenségeinket is. A közösség
elsősorban arra való, hogy
egymással megéljük a szeretetben
való növekedést. Az igazi közösség
úgy jön létre, hogy néhányan
szeretni akarják egymást, ez idén
sokszor elgondolkodtatott. Mi kell
ahhoz, hogy elkezdjük szeretni
egymást? Egy hittan csoport, vagy

egy felnőtt csoport mitől válik
„közösséggé”, vagyis mikor kezdi
mindenki szeretni a másikat egyéni
szimpátiáin felülemelkedve?

hogy
képesek
komolyabban
is imádkozni, de sajnos mégis
kevesen vagyunk a templomi
imaalkalmakon.

A szeretet a hit gyümölcse,
Isteni erény, ami tapasztalható
plébániánkon, de amiben mindig
növekedni lehet. Isten megáldott
minket az idén, hiszen úgy látom,
hogy törekedtünk a szeretetre, meg
tudtunk egymásnak bocsátani,
próbáltuk egymást szolgálni, sokan
odafigyeltek a másikra, igyekeztek
nyitottak maradni. Ahhoz, hogy
fiataljaink közösséggé legyenek jó
példát kell látniuk, már csak ezért
is érdemes tovább haladni az úton.

Idén is sok ministráns szolgált a
Szentmiséken, és külön ajándék volt
a Rorátékon való lelkes részvételük.
Köszönet mindazoknak, akik a
Szentmiséken szolgálnak: mindkét
énekkarunknak, áldoztatóinknak,
felolvasóknak,
perselyezőknek,
sekrestyéseknek, és mindazoknak,
akiknek fontos templomunk épsége,
tisztasága.
Különlegessége volt az évnek
a Városmisszió, amibe mi is
bekapcsolódtunk: kipróbáltuk az
utcai evangelizációt, részt vettünk
sok
programon
(városmajori
zarándoklat,
fáklyás
vonulás
a Gellért hegyre, rózsafüzér
zarándoklat), és először mi is
állítottunk sátrat a Máriaremetei
karizmák ünnepén, ezek fontos
lépések voltak annak érdekében
is, hogy jobban bekapcsolódjunk
egyházmegyénk
életébe.
A
fiatalokkal is törekszünk más
plébániákkal közös programokon
részt venni, sokan voltunk a
Márianosztrai
zarándoklaton,
Esztergomban
a
ministráns
találkozón de részt vettünk az
ifjúsági találkozókon (nagyböjtben
nálunk rendezték) és egy ifjúsági
bálon is.

A szeretethez hit kell, a hit pedig
Istennel való kapcsolatunkban
erősödik. Fontosak voltak idén is
a lelki programok, nagyon jó, hogy
közösségi életünk középpontja
a vasárnapi Szentmise, innen
indul ki minden, ezért hirdetünk
ki mindent vasárnaponként, itt
igyekszünk megszólítani, meghívni
egymást azokra az alkalmakra,
ahol megismerkedhetünk. Nagy
érték és lehetőség a 24 órás
Szentségimádás
havonta,
és
a
csütörtöki
Szentségimádás
kéthetente, valamint a közös
imaalkalmak
elsőszombaton.
Lelkiéletünkben örvendetes az,
hogy hosszabb programjainkon
(nyári tábor, családos és hittanos
hétvégék, stb.) van igényünk és
Hogy szerethessük egymást,
fogékonyságunk a komolyabb lelki
ahhoz
ismerkednünk
kell,
programokra. A hittanokon is azt
ha pedig már megszerettük
látom a gyerekeken, fiatalokon,
egymást, akkor szeretünk együtt
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lenni, ezért fontosak a közösségi
programok, amik idén is bőven
voltak. Az új plébánia épület
lehetőséget adott arra, hogy 132 fő
vehessen rész a közösségi napon és
közös ebéden, de volt kirándulás
egyházközségi
bál,
plébániai
farsang,
családos
hétvégék,
táborok, közös kertészkedések,
agapék a szentmise után, stb.. Idén
tovább növekedett azok száma,
akik komolyabb szolgálatokat
vállaltak a közösségépítésben,
karácsonyi összejövetelünkre már
45 fő volt hivatalos. Plébániánk
létszámához képest sokakat tudunk
megszólítani, a templomba járók
több mint a fele részt vett idén
közösségi programon is.
A szeretet sohasem maradhat
meg szűk keretek között, kiárad
mindenki felé. Ezért fontosak
azok a törekvések, amik a még
kívül állókat is megpróbálják
megszólítani, ilyen az újságunk, ami
eljut minden postaládába havonta,
a honlapunk, ami idén megújult,
a baba- mama kör, a Nemzeti kör,
ami sok rendezvényével sokakat
el tudott hívni a templomba, ilyen
volt a szavalóverseny is.

járult hozzá az építkezéshez, de
sajnos plébániánk működéséhez is.
Azok nagylelkűségét köszönöm,
akik szívükön viselték anyagi
gondjainkat,
sokan
akadnak
ilyenek is közöttünk. A tény
az, hogy plébániánk működési
költsége évi 15 millió Ft, ebből
az egyházi hozzájárulás és a
perselypénz összesen 4 milliót tud
fedezni, a többi adományokból és
az urnatemetőből adódok hozzá.
Külön köszönöm a kiemelkedő
adományokat, mint például egyik
testvérünkét, aki 1.7 millió Ft- ot
adott az urnatemetőre, valamint
azokat a komolyabb kölcsönöket
is amikből ez a beruházás
megvalósulhatott.

H

a azt mondom: hogy főépítészként
részt vett az Esztergomi Régi Szeminárium felújítási munkáinak vezetésében
és a megvalósítás befejezésében, akkor
nem sokan tudják majd megmondani, kiről
van szó. Ha így folytatom: az EsztergomBudapesti Főegyházmegye építészeként
annak örül a leginkább, hogy munkája
során sokszor segítségére lehet fiatalabb
és idős plébános atyáknak felújításkor,
tatarozáskor, egyszóval segíthet, - akkor
lehet, hogy néhány embernek ismerős
lesz a stílus. Ha hozzáteszem még azt
is, hogy nemcsak soroksári születésű, de
munkájával mindennap találkozhatunk,
sőt zarándokaink is minden alkalommal
megcsodálják, akkor talán már sokan
kitalálják: Marosi Gáborral, templomunk
tervezőjével készítettem interjút. Ehhez az
apropót nemcsak az adta, hogy a felsorolt
tényeken kívül közösségünk tagjai nem
sokat tudnak róla, hanem az is, hogy
templomunk építése befejeződött, sőt új
munkába is kezdtünk, plébániát építünk.
Mielőtt nekirugaszkodnánk az előttünk
álló feladatnak, itt az alkalom, hogy
felelevenítsük céljainkat, küldetésünket.
Ehhez nem is találhatnánk jobb kalauzt
nála. Amikor megkértem, hogy meséljen
magáról, a templom terveinek születéséről,
és üzenetéről, föl akart készülni előre a
kérdéseimre. Nem is válaszokat kaptam,
inkább egy vallomást, amit jobbnak láttam
így, egészében közzé tenni.

Idén különleges ünnepünk volt
az őszi templombúcsú, hiszen a
Fatimai jelenés 90.-évfordulóját
ünnepeltük. Soha nem látott számú
zarándok kereste fel templomunkat,
a búcsút először szerveztük
kétnaposra. Különleges élmény
látni azt, hogy templomunk mint
zarándokhely is fejlődik, növekszik,
nagyon sokan először látogattak
el ide az idén, de sok visszatérő
zarándokunk is van. Jó az, hogy a
lyan családban nevelkedtem, ahol
A 2007. év nagy lépés volt zarándokokkal való foglalkozásba
az anyatejjel szívtuk magunkba
sokan
részt
vesznek
közösségünk
Plébániánk életében, hiszen komoly
a keresztény erkölcsöt: nemcsak szüleim,
de nagyszüleim és a rokonságunk
építkezésbe kezdtünk, felépült tagjai közül.
lényegében az új plébánia (ami a
Azzal kezdtem, hogy keresztény tagjai is gyakorló katolikusok voltak.
zarándok és közösségi házzal fog az aki szeret, szeretni Jézus tanít meg Akkoriban klerikálisnak bélyegezték
majd bővülni). 80 millió Ft- ba került bennünket, Bízzuk Újra Életünket ezeket az embereket, emiatt sok hátrány
ért bennünket, elég szegények voltunk.
az építkezés, amit az Egyházmegye Krisztusra (BUÉK) 2008.-ban is,
Mégis nagyszerű életet éltünk: apám fiatal
és adakozóink biztosítottak. Ez az haladjunk tovább utunkon, hiszen korában cserkésztiszt volt, horgásztunk,
épület újabb lehetőségeket nyit célunk van, és közben maradjunk kirándultunk, kertészkedtünk; egyszóval
közösségi életünk számára (ha nyitottak Isten ajándékaira, amiket foglalkozott velünk. Együtt jártunk
értékesíteni tudjuk a régi plébániát, biztosan bőven fog osztani jövőre templomba is. Meghatározó volt, hogy
a piaristákhoz jártam iskolába, ez volt a
akkor teljesen be tudjuk fejezni, is.
neveltetésem csúcspontja. Viszont ezzel
és szép parkot építünk köré).
Istentől áldott boldog újévet
a háttérrel nem jutottam be egyetlen
Idén készült el altemplomunk
kívánok mindenkinek szeretettel: felsőoktatási intézménybe se. Ezért
is végleges formában, közel 5
Király Attila
dolgozni kezdtem, majd jött a katonaság,
millió Ft-ot költöttünk rá. Sajnos
végül esti tagozaton építészetet kezdtem
plébánia tagságunk kis részben

„O
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A magyar Fatima küldetése
t a n u l n i .
Hajóskapitány,
biológus,
agrármérnök
is
akartam
lenni, végül az
építész hivatást
választottam.

G

yorsan
kiderült,
hogy
van
érzékem hozzá,
ezért komolyan
vettem és igyekeztem, nehogy elherdáljam
a kapott talentumokat. A tanulmányaim
elvégzése után egy építőipari cégnél
helyezkedtem el, ahol kivitelezési
munkákat folytattam és mellette tervezéssel
is foglalkoztam. A nyolcvanas évektől
kezdtem egyházi megbízásokat kapni.
Akkoriban ezeknek minden részletét
egyeztetni, majd engedélyeztetni kellett
az Állami Egyházügyi Hivatallal, nem
mentegetőzésképpen mondom, de csak
rendkívül puritán terveket engedélyeztek.
Ennek ellenére első megbízásom, egy
evangélikus imaház mindenkinek nagyon
tetszett, sorra újabb ajánlatokkal kerestek
meg. A debercsényi Szent Erzsébet, a
felsőpetényi Munkás Szent József, az érdi
Kármelhegyi Bol-dogasszony templomok,
valamint a pesterzsébeti baptista imaház, de
különösen a martfűi Szent Tamás templom
azok a munkáim, amelyeket jó szívvel
felvállalok. Mondhatnám azt is, büszke
vagyok rájuk. Hiszen a templomépítészet
középkori megfogalmazás szerint az
“építészet királynéja”. Vallom, hogy csak
hívő, gyakorló keresztény ember tud
katolikus templomot tervezni, éppen azért
mert ezek szakrális épületek. A tervek
imádsággal és a Szentlélek segítségével
születnek, mégpedig akkor, ha az ember
el tudja fogadni, hogy ő csak eszköz.
Számomra csodálatos érzés, hogy aki
elkezdtem az első vonalat meghúzni a
tervben, amikor felépül a templom, be
fogok menni, és ugyanúgy térdet hajtok
és imádkozom mint a többi hívő mert
tudom, hogy ott Isten van jelen. Istennek
lakóhelyet készíteni – ennél nagyobb

öröme az építésznek nem lehet. Ezért nem
is törekedtem sohasem különösebb földi
elismerésekre, kitüntetésekre.

É

rdekes, és így visszagondolva jutott
eszembe, hogy mindegyik templom
terveinek születése egy-egy zarándok
utazáshoz kap-csolódott. A fatimai
Szűzanya tiszteletére emelt templom
váz-lattervei egy fatimai út élményeihez
köthetők Úgy gondolom, ekkor értettem
meg igazán a fatimai üzenetet. Ez talán
furcsán hangzik egy magát gyakorló
kereszténynek valló ember szájából,
mégis azt kell mondanom, hogy a
Szűzanyával való kapcsolathoz igazán
fel kell nőnünk. Átformálja az embereket,
engem is megváltoztatott. A fatimai utazás
következménye ez a Máriás lelkület:
akkor megfogadtam és azóta mindennap
elmondom a rózsafüzért, legalább ennyit
megteszek, hiszen többek között ezt is
kérte a Szűzanya. Már a családom is
ráérzett erre, és átvették tőlem.

A

legfontosabb szempont a tervezésben
ezért az volt, hogy a templom minél
inkább kifejezze a fatimai üzenetet. Mária,
harmadik évezredünk reménycsillaga,
mint figyelmeztető jelet, Őt kell felmutatni
a világnak. Maga a templom egy három
dimenzióban elképzelt Szűzanya-kép,
pontosabban egy épületbe formált Fatimai
Szűzanya szobor. Mária egyik legfontosabb
attribútuma számomra a kék palást, ebben
fejeződik ki leginkább az anyasága.A
leomló palástja beborítja a tornyot és a
templom épületét. Mint a köpenyes Mária
a korábbi századok művészetében, az
Istenanya maga köré gyűjti -palástja redői
alá- a hozzá menekülőket, de az egész
egyház vándorait. Az a bibliai történet
idéződik föl egyrészt bennem, amikor a
megkínzott Krisztus a kereszten függve
- mintegy végakaratként - Máriára bízza
Jánost a kedves tanítványt “Asszony,
íme a te fiad”. Ez csodálatos végrendelet
volt. Az Istenanya ember Anyja lett!
Jánosban minden ember az Ő fia lett, a
Szentlélekben Mária mindenkit egyedülálló
gondoskodással vesz körül. Ő adja az élet
teljességét, ami az örökkévalóságba vezet.

A fatimai üzenet összhangban van az
evangéliummal, erre az összhangra II. János
Pál pápa Fatimában mondott homíliája
hívta fel a figyelmemet: amikor Mária azt
kéri, tartsatok bűnbánatot, imádkozzatok
a bűnösökért, akkor ugyanazt kéri, amire
Jézus, és előhírnöke, Keresztelő Szent
János is bíztatott. A megváltás műve
befejeződött, azonban a Szűzanya még
mindig igyekszik minél több embert,
a reá bízott emberiséget megmenteni
az örök életnek. Az ő óvó szeretetén
keresztül végső soron Isten szeretetét
tapasztalhatjuk meg. Törekedtem rá, hogy
a templom látványa hívogató legyen, és a
külső látvány értelmét rögtön megtalálja
a látogató amikor a templomba betér. A
fölénk boruló palást segít azonosulni ezzel
az üzenettel.

M

indezzel mi volt a célom? Ez a
kérdés szorosan összefügg azzal
a témakörrel, amit a mai kereszténység
legnagyobb kihívásának tartok. Ha
körülnézünk, nem túl sok bíztató jelet
látunk, inkább hitehagyott embereket,
erkölcsileg szétesett társadalmat. De talán
már egyáltalán nem is léteznénk, ha Mária
nem segít annyiszor a történelem folyamán.
A huszadik század elején Máriától kapott
fatimai jelzésekben az is benne van, hogy
nemzetek fognak eltűnni. Eltűnhettünk
volna mi is. Hogy mégsem így történt, az
első szent királyunk legjobb döntésének
köszönhető, akkor lettünk Mária országa.
Még mindig itt vagyunk. A fatimai üzenet
temploma felépült – én, aki az elejétől
követhettem történetét, elmondhatom,
hogy nem mindig volt egyszerű hinni
abban, hogy így lesz. Most azonban
lehetősége van, hogy küldetését betöltse
és országunk újra kereszténnyé válásának
mérföldköve legyen. Ma is érvényes, amit
már a tanulmánytervben megfogalmaztam
a templomról: »legyen a fatimai Szűzanya
oltalmazó szeretetének és gondviselő
Istenünk elmélyültebb imádásának szent
helye, a megtérésé, az engesztelésé«.”
Sz. Horváth Edina
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A mi családunk...

Sötét van, az eget csak egy sávban
látod. Ebben a sávban álldogálsz,
egy három és fél, négy méter mély
gödörben. Ez azt jelenti, hogy
még legalább egyszer annyi föld
van fölötted, mint amilyen magas
vagy.
Felmerül
benned a kérdés,
hogy mi állítaná
meg ezt a hatalmas
mennyiségű földet
a két oldaladon, ha
elkezdene beomlani.
Vagy bíznál benne,
hogy körültekintően
van kiásva? Tegyük
fel, hogy megteszel
egy-két métert a
földfolyosón
az
egyik
irányba.
Visszanézel,
és
látod, hogy azon
a
helyen
ahol
az imént álltál,
megcsúszott a föld.
Pont megúsztad. Véletlen volt?
Szász Csaba nem így fogalmazna:
„Ez is egy épület a többi között,
mondtuk. Aztán egyre kevésbé
tudtunk így gondolni a templomra,
ahogy haladt előre az építkezés.
Most, a plébánia építésénél pedig
csak erősödött bennem ez az érzés.
Olyan volt mintha Mária föntről
figyelne bennünket, és örülne
a munkánknak. Amikor pedig
ezekben a veszélyes helyzetekben
voltunk, láthatatlan kezeivel segített
bennünket.” Csaba és felesége Kata
az építőiparral foglalkoznak. Hét
éve laknak Soroksáron, két fiukkal,
Bernáttal és Bendegúzzal.
-Ugyanabba
az
építőipari
szakközépiskolába
jártunk,

Építők
együtt érettségiztünk, és miután
elvégeztem a főiskolát, eljegyeztük
egymást
–foglalja
össze
házasságuk előzményeit Kata,
és férjéhez fordul: - Emlékszel?
Vasárnaponként
Esztergomba

jártunk jegyesoktatásra, milyen
jó volt! ’91 júniusában volt az
egyházi házasságkötésünk. Az
elsőáldozásunkra is a nászmisén
került sor. Bérmálkozni majd a
fiainkkal együtt szeretnénk.
-Ezek szerint
családból jöttök?

nem

vallásos

-A szüleink vallásos nevelést
kaptak, de nem gyakorolták hitüket.
Azonban ez éppen mostanában
megváltozott, 3-4 éve újra
közelednek az egyházhoz. Az azért
nem volt kérdés számunkra, hogy
egyházi menyegzőt is tartunk, mert
az az igazi, a polgárit nem sokra
tartottuk –válaszolja Csaba.
-Mi hozott benneteket Soroksárra,

és hogyan kerültetek kapcsolatba a
plébániával?
-Az esküvő után rövid ideig
anyósoméknál laktunk, aztán
Árpádföldre költöztünk. Szerettünk
volna
egy
nagyobb lakást,
sógorom, Király
Attila hívta föl a
figyelmünket erre
a környékre, így
találtuk meg ezt
a helyet. Attila
rögtön
építési
vállalkozót
is
ajánlott
Tamási
Feri
személyében,
a k i n e k
segítségével
a
saját
terveink,
elgondolásaink
a l a p j á n
alakíthattuk
ki
új otthonunkat
–mondja Csaba, majd így folytatja:
-A templommal kerültünk először
kapcsolatba, nem a közösséggel.
Megpályáztuk az építéskor a
gépészeti munkákat, és elfogadták
az ajánlatunkat. Tulajdonképpen
a gyerekeink miatt kezdtünk
el érdeklődni, azt mondanám,
körülbelül három éve tartozunk a
közösséghez. Bernát ragaszkodott
hozzá, hogy hittanra járjon, és hogy
misére menjünk.
-Nem csoda: ezt a templomot
szerették meg először, és érthető
is, sokkal melegebb, családiasabb
hangulata van, mint bármely
másiknak, amelyikben eddig jártunk
–magyarázza Kata. Egy idő után
már bennünk is megfogalmazódott
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az igény, hogy hittanra járjunk,
most fogjuk elkezdeni. A vasárnapi
szentmiséket is megszerettük, az
egész heti stressz után megnyugvást
találunk bennük. Ezzel zárjuk le
az egész hetet, és indulunk neki a
következőnek.
-Itt kezdődött a megtérésetek.
-Igen, de hogy pontosan hogyan
történt, nem tudnám megmondani
–gondolkodik el Csaba. -Valahogy
úgy vagyok a megtéréssel, ahogy
Batthyány-Strattmann
László
lehetett, amint Attila meséli. Nem
tudnék megjelölni egy konkrét
pontot, valahogy megtörténik.
-Négyünkkel egyszerre. Ahogy
már mondtuk, sokszor a gyerekek
adtak nekünk példát, szoktuk is
mondani: egymást neveljük. Bernát
elég szigorú velünk –nevet rá Kata
a fiára.

-Hogy
Isten
szeretetét
-Szoktatok közösségi programomegismerjük, és azt viszonozzuk
kra járni?
-Igyekszünk minél többre elmenni, –mondja. Látszik, hogy nincs
de van egy másik, másféle közösség még benne a felnőttek félelme
is, akikkel a sport kapcsol össze attól, hogy nevetségessé válik, ha
bennünket. Elég régóta testépítéssel ilyen „nagy szavakat” használ,
foglalkozunk a férjemmel, a fiaink és semmilyen érzelgősség nincs
pedig evezni járnak. Barátaik, mögötte. Tényként közli, mintha
társaik szüleivel is jó kapcsolatokat azt mondaná: „süt a nap”.
-Ez így van, –néz Kata a fiára
ápolunk, ezért ahhoz a társasághoz
–de
hozzátenném még, hogy az
is felelősséggel tartozunk –mondja
élményeken, táborokon, barátokon
Kata.
túl egy egészen más életszemléletet
-Mi az akkor, amit csak ettől a is kaptunk, aminek gyakorlati
közösségtől kaptatok meg?
következményei
vannak.
Ha
Istent
szeretjük,
akkor
egymásra
-Itt találtuk meg az életünk értelmét –vágja rá a beszélgetésünket is ennek fényében tekintünk. Ez
először közöttünk, a családon
eddig szótlanul hallható Bernát.
belül erősödik meg, majd kifelé is
-És mi lenne az? –fordulok hozzá.
megjelenik. A szeretet megélésének
Olyan hanglejtéssel válaszol,
ezt az élményét kaptuk meg itt.
mintha ez lenne a leginkább magától
értetődő dolog a világon:
Sz. Horváth Edina

Szeretettel meghívjuk
az
Újtelepi Katolikus
Plébánia báljára
2008.01.26. 19 órakor
Török Flóris ált. isk.
XXIII. Dinnyehegyi köz
6-8.
Házigazda: Márton Tamás
Fellép: Kaszab Tibor
Belépő: 1500 Ft.
Kérünk mindenkit, hozzon
egy tálca szendvicset vagy
süteményt és egy üveg italt.



Boldogasszony hava

Soroksár - Újtelepi Plébánia lapja

Plébániánk rendszeres heti programjai
HÉTFŐ

16.30- 18 ovis tánc,16 angol óra

KEDD

17.30- 18.30 Jálics jóga, 18.30 énekkar

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

17 ovis hittan, 17 elsőáldozók hittan órája
17 alsós hittan, 17 hittan szülőknek
18- 19.30 középiskolások összejövetele
17 angol óra
9- 11 Baba- mama kör
17 hittan V- VI oszt., 18- 19.30 hittan VII- VIII oszt
20 óra hittan FELNŐTTEK (páratlan hét)
(temetések az altemplomban 14.30- 16.30)
gyóntatás 17- 18 óra

8 óra

8 óra

Szentségimádás:
19.30- 20.30 óra
20.30 óra Szentmise
(páros hét)
18 óra
elsőszombaton:
18 óra rózsafüzér és
Szentmise

SZOMBAT

VASÁRNAP

Szentmisék:

16 óra tánc óra
keresztelő 11 óra

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

Szent István Bál január 26. szombat (jegyek a plébánián)
HAMVAZÓSZERDA febr. 6 szentmise és hamvazás 18 óra
Bábcsoportok Országos találkozója templomunkban: február 16. szombat
24 órás Szentségimádás febr. 1. péntek 18 órától febr. 2. szombat 18 óráig
Nagyböjt első vasárnapja: február 10. (lehetőség hamvazkodásra)
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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Urnafülkék
válthatók a Fatimai

Yvette virágüzlet

Szűzanya
Templom

altemplomában.
Érdeklődni lehet a

templom nyitvatartása
idején a sekrestyében.
Tel.: 0630 266 3587

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

Virág, ajándék, alkalmi,
menyasszonyi csokrok,
kosarak, koszorúk
megrendelhetők
1237 Bp. vörösmarty u. 221.
Tel.: 284 86 14

06/20
06/30 5-BSNET-5
06/70 (5-27638-5)
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.

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

Árainkról és a részletekről bővebb felvilágosítás:

Szent István Védnöke

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

Megjelenik havonta 2500 példányban Soroksár-Újtelepen 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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