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Országos zarándokhely
Soroksár- újtelepen

M

ájus
közepén
zarándokokkal
telik
meg
templomunk, akik szinte az ország
minden megyéjéből érkeznek
hozzánk.
Szándékuk
szerint
nem is hozzánk jönnek, hanem
Máriához, akinek jelenléte betölti
templomunkat.
Kegyszobraink
1957- ben érkeztek ide Újtelepre,
a remény jeleként, és országos
hírnévre tettek szert. Az emberek
érezték, hogy itt új erőt, lendületet
kaphatnak életükhöz, hogy ide
elhozhatják gondjaikat és letehetik
Isten elé, aki megsegíti őket.
Mást visznek haza, mint amit
hoztak, Isten mindig ad valamit.
Sokan tapasztalták meg ezt, erre

bizonyítékok a hálatáblák, és a
zarándokkönyvünk
bejegyzései.
Sok zarándok már az építés alatt
is (2000 óta) adományaival és
imáival segítette a templomot, így
ez a kegyhely mindenkié, és így is
érzik az ideérkezők. Sok csoport
autóbusszal jön, vagy egyenesen
ide, vagy útjuk egyik állomásaként,
már nem csak májusban, hanem
egész évben. Budapest minden
kerületéből rendszeresen látogatnak
hozzánk
imádkozni
vágyó
emberek, szervezett csoportokban,
vagy a déli Szentmisékre és
imádságokra.
Nyilvántartásunk
szerint az ország 356 településéről
látogatnak hozzánk rendszeresen,

legtöbben
Székesfehérvárról,
Mezőkövesdről,
Szegedről,
Pilisvörösvárról, Tatabányáról,
Szombathelyről.
Budapest
kerületei közül a legtöbben a XI.
és a XVIII. Kerületből jönnek.
(Ezeket az adatokat részletesen
is megtalálják a templom
előterének hirdetőtábláin.) Két
legnagyobb ünnepünk május és
október 13.-át követő vasárnap,
de minden hónap 13.-át követő
vasárnap is zarándokokkal töltik
meg a templomot. Jóleső érzés az,
amikor táborozunk a gyerekekkel,
vagy különféle túrákat teszünk,
mindig találkozunk valakivel,
aki felismer minket, mert már
járt nálunk. Meggyőződésem,
hogy Soroksárt, és Újtelepet
templomunk teszi híressé és
ismertté.
Plébániánk természetesen az itt
lakókat is hívja, közösségünk épül,
gyarapszik, és mindig nyitott az
újonnan érkezők felé. Fedezzük fel
minél többen ezt a nagy lehetőséget,
lelkileg kapcsolódjunk bele ebbe
a nagy erőtérbe, amit a Szűzanya
jelenléte ad Újtelepnek.

Király Attila plébános
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Ismerkedjünk...

Látogatóban a Molnár családnál
Rendhagyó családi bemutatkozásra
készülünk: terített asztal mellett, jó
hangulatban igyekszem közelünkbe
hozni azt a Molnár családot, amelynek
egyik tagját, Adrienne-t szinte
mindannyian ismerünk. Templomi
közéletünk
egyik
meghatározó
szereplője, fiatal,
mindig tettrekész,
Ő az, aki nem csak
mondja,
hanem
csinálja is. Mellette
édesanyja,
Erzsi
néni, aki ügyesen
viszi a szót a
régi dolgokra és
vissza
napjaink
eseményeire. A már
eltávozott Édesapa
egy-egy pillanatra
megjelenik a család
élettörténetében,
hiányával
nehéz
együtt
élni.
A
fiútestvér Károly
már külön él, saját
családja van, persze
elfelejtve Ő sincs.
Honnan indult a család? – A
Jászságból érkeztünk, tisztes falusi
iparos családból. A Nagyapa mint
a község borbélya, eltartotta és
fölnevelte nyolc gyermekét, a háborút
követő években mindenféle üldöztetés
közepette. Nem akart beállni a
szövetkezetbe, így a zaklatások nem
szűntek. A gimnáziumi továbbtanulás
egy ilyen ’osztályellenség’ családja
esetében kizárt volt. Türelemmel és
szorgalmas munkával így is sikerült
megélni a 71. évet, fölnevelve két
ügyes és okos gyereket, akik már
diplomával rendelkeznek, keményen
dolgoznak, és Adri esetében a templom
közösségi feladataiból is jut jócskán.

Sorolj föl néhányat! – Tagja vagyok
a képviselő testületnek, szerkesztem
az újságunkat, és énekelek a templomi
kórusban. Esetenként a hétvégi
vagy a hosszabb nyári táborok
szervezéséből is részt vállalok. Az ifi
korosztály vezetése olyan föladatom,

mely időszakhoz kötődik. Egy időre
föltöltődik, aztán a felnőtt korba
lépéssel kiürül a csoport.
Úgy érzem, sikerült elhallgatnod
néhány apróságot. – Természetesen
vannak alkalmi feladataim is, lehet ez
föllépés a gitáros énekkarral, vendégek
fogadása és kísérete, saját közösségünk
képviselete más plébániákon, szívesen
hozok saját készítésű sütiket, ha
ilyesmire van szükség. Szerintem
ennyi elég.
Mi a helyzet a fáradtsággal? – Néha
az is előjön, de emiatt még nem
rendeltem el visszavonulót. Leginkább
a fiatalok körében érzem jól magam, a
velük eltöltött időt soha nem sajnáltam.

Úgy érzem, jó barátságban vagyunk,
sok mindent velem beszélnek meg.
Gondoljunk csak arra, hogy ennek
a korosztálynak az érdeklődése már
igencsak széles körű, rengeteg a
kérdés, és ezek között már nagyon
komoly kérdések is előfordulnak. A
mai életvitel és a
hívő ember életvitele
egyre nehezebben
hozható össze.
Ez valóban alapkérdés, hogyan látod
ma a fiatalok hitéletre nevelésének
esélyeit?
– Az
igény nagyon sok
emberben meg van.
Hajlandó bármiben
hinni, főleg akkor,
ha csak csatlakozni
kell, és máris tudhat
mindent.
Aztán
kitartás
nélkül
hamar elfogy a
türelem, és lehet
keresni az „újat”.
A közvéleményben
jól érzékelhető egy erősen gerjesztett
ellenkezés
a
kereszténység
elfogadása és gyakorlása ellen, ez
főleg a katolikusok ellen folytatott
propagandában érhető tetten. Engem
személy szerint érdekel a politika
is, tehát egyáltalán nem vagyok
közömbös, ha politikai csatározások
ürügyén közvetlen támadások érik a
templomi közösséget, az Egyházat,
papokat. Az előző korszakból
megörökölt „bölcsesség”, hogy hinni
a templomban kell, sosem volt igaz,
és ma ezt ki is kell mondani. A hívő
ember a nap 24 órájában hívő, és ennek
megfelelően éli az életét.
A propaganda ma mindent maga
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alá gyűr. Egy valamire való amerikai
filmben feltétlenül van egy visszataszító
pedofil alak, aki véletlenül mindig
katolikus pap. Hogy áll most ez a
küzdelem hívők és nem hívők között?
– A távolság egyre nő, és a szakadék
egyre mélyül. Úgy találom, hogy
vannak jelentős dátumok, amelyek
korszakjelzők már ma is, később még
nagyobb jelentőséggel fognak bírni. A
tömeges méretű eltávolodás és zuhanás
napja 2004. december 5-e volt. Egymás
megtagadása nemzeti méretekben, a
szolidaritás teljes hiánya, a ’gazdag
akarok maradni’ felsőbbrendűsége
olyan mértékben jelent meg, mely
addig elképzelhetetlen volt. Ha jól
belegondolok, ez a tábor tisztán
tagadott meg minden értéket: egymás
szeretetét, elfogadását és együttérzést
a rászorulóval, mely nélkül senki nem
nevezheti magát kereszténynek. Hogy
mindez velünk történt, az azt mutatja,
hogy a magyar társadalom borzalmas
állapotba jutott. Lehet-e azt mondani,
hogy a hívő ember ne foglalkozzon
politikával, és a templomban ne
foglalkozzanak a társadalmat pusztító
jelenségekkel?
Ha a mai gazdasági helyzetre
gondolok, és arra a december 5-dikére,
attól tartok, hogy ma minden baj
forrása az a magyar lenne, akit a sors
a határ másik oldalára száműzött. A
sors úgy szolgáltatatott igazságot,
hogy megóvta az ártatlanokat egy
újabb megszégyenítéstől? – Igen, a
sors vagy a gondviselés már sokszor
megóvott olyantól, amelyre az adott
pillanatban nem voltam felkészülve.
Sokat foglalkoztat a tékozló fiú
története: miért kell úgy alakulnia
az eseményeknek, hogy attól az
szenvedjen, aki addig tisztelettudó
és jó volt? Egyszerűen bejelentek
egy bocsánatkérést, és a probléma
megoldódott? A tékozlók dolga ilyen
könnyen rendezhető? Nagyon sokat
kell foglalkoznom még ezzel és a
hasonló kérdésekkel, mert a válaszom
nincs kész.
Milyen

gyakran

veszed

kézbe

a Bibliát? – Gyakran, majdnem
minden nap olvasok belőle, főleg
este, amikor elcsendesül a ház, és
készülök lepihenni. Azonban nem
állítom, hogy ez elég lenne, vagy
nem lenne igényem arra, hogy jobban
megismerjem. Ehhez több idő kéne,
néha pedig elfáradok estére. Az
Újszövetségi részben otthon vagyok,
az Ószövetségi részt inkább a felnőtt
hittanon próbálom felderíteni, erre
kéthetente van alkalom. Oda is
szívesen járok, ajánlom minden
kedves olvasónak.
Ha azt tekintjük hogy nagyon
sok nagyon elfoglalt ember állandó
olvasmánya volt a Biblia, és
hozzáteszem, hogy legnagyszerűbb
vezetőink,
csak
példának:
Mátyás, Bethlen Gábor, Rákóczi
legfontosabb olvasmánya volt, talán
jogos a kérdés, hogy ma megfelelő
könyvekből készülünk az életünkben
ránk váró feladatokra? – Valóban,
m
a
azt hisszük el és azt

tartunk igaznak, amit a tévé, esetleg
az újság megmond. Saját ellenőrző
rendszerünk nem tud kialakulni, hiszen
nincsen mivel összemérni a látottakat,
hallottakat. Felfedezésre a többség úgy
indul el, hogy leül a tévé elé. Számukra
aztán olyan lesz a világ, amilyennek ott
mutatják.
Tehát bármilyen 5 %-os masszát
mogyorókrémnek nevezünk, ha a
dobozára az van ráírva? – Pontosan.
A hittanos fiataloknak éppen erre
a világra kell ablakot nyitni, és ezt
szívesen vállalom. Nem csak azt, hogy
járom velük az országot, és olvassuk
a Bibliát, hanem hogy lássák benne
Isten munkáját. Ezt a fajta boldogságot
megtalálni igazán érdemes!
Köszönjük a találkozást, és gyakori
viszontlátást kívánok!
2008. április

József Attila: Pünkösd előtt
Szent, éhes lelkem, pünkösd ünnepére,
Mint jóllakott túzok, magadba hullva
Feledd, hogy büszke, forró szárnyadat
Cibálja, tépi vének irigy ujja.
Hiszen tudod már mi a Végtelenség:
A Végtelenség az a magyar bánat
S hiába vergődsz haló hattyúként,
Szomorúbb lélek búsul majd utánad.
Ha idejöttél, tündökölj s dalolj csak,
E végtelen vízen büszkébben ússzál
S csudáljanak, hogy méltóbban repül
Zilált szárnyad az égi Sziriusznál.
Szent vagy s ha mégis lenyilaz az Éhség,
Mint vadludat rozsdás vessző találja,
Ne sírj, dalold el híres éneked,
Hogy nyögve várjanak újabb csodára!

Dücső Csaba
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„Legyetek megvalósítói az igének,
ne csak hallgatói”
(Jak l, 22)

A Biblia évében különösen is fontos, hogy mindezt tanulgassuk, gyakoroljuk!

Hogyan éljük az Igét?
I.) Bevezetésül
Jézus Igéi - „lélek és élet" (Jn
6,3). - ő az Út, az Igazság és az
Élet." János mondja: „Az élet igéjét
hirdetjük Nektek" -1 Jn 1,1
Aki csak hallgatja tanításomat,
de tettekre nem váltja, hasonlít
az emberhez, aki házát homokra
építette...- Mt 7,24 stb.
Lényegileg
egész
kereszténységünk az Igére épül. Isten
igéjének életre váltását minden
keresztény,
minden
kispap
gyakorolja. De, bár általában így
van ez, életünknek nagyon sok
pillanata van, amikor az igével
ellentétesen cselekszünk.
„Bármit szóltok vagy tesztek,
mindent
Isten
dicsőségére
tegyetek." „Akár esztek, akár
isztok, tegyetek mindent Isten
dicsőségére!"
„Adjatok
hálát
mindenért" stb. A Szentírásnak
vagy Jézusnak ezek a meghívásai
az Istennel folyamatosan egyesült
életre, a folyamatos hálaadásra
stb. nehéznek tűnnek. Egy intenzív
igeélés - tapasztalatom szerint

- a pap, a hívek, fiatalok
életében nagyon segít, hogy
Jézussal, Istennel - a kicsiny
cselekedetekben is - egyesült
életet éljünk.
Az ige élésének gyakorlata
arra hív, hogy minél többször
idézzük eszünkbe egy-egy
igét, s próbáljuk azt életre
váltani.
Szerencsés dolog kiválasztani egy-egy igét egy hónapra?
- kérdezheti valaki. Nem túl szűk
ez? - Ha elkezdjük élni az igéket,
azt tapasztaljuk, hogy Istennek,
Jézusnak minden igéje valamiképp
tartalmazza a többit. A havi
igemagyarázatok segítenek abban,
hogy erre rámutassanak. Vő. pl. a
2003. novemberi igemagyarázatot:
amely ismét példája, hogy
valamilyen szempontból szinte az
egész keresztény élet benne van
(Boldogok a lélekben szegények!).
Ha tehát egy igét jól élünk, kiderül,
hogy valamiképp az összesét éljük,
s mégis az isteni tanítás egy-egy
sajátos szempontját húzzuk alá;
Isten gazdagságának egy-egy
sajátos szempontja elevenedik meg
bennünk.
II.) Hogyan éljük az igét?
Mi ennek gyakorlata?
Én magam reggeli imámban
átelmélkedem, hogy ez az ige,
hogyan lesz „nagyszerű lámpás
lábam elé” (119. zsolt) a nap
különböző helyzeteiben, sajátosan,
pl. nehézségeiben. Ha kicsit

mélyebben megelmélkedem, azt
látom (idővel jöttem rá erre),
hogy majdnem minden ige képes
életem minden cselekedetéhez
egy isteni fényt adni - az Istennel
való egyesülésre (a Vele egyesült
cselekvésre) hívni.
Napi megállásaimban (egy-egy
imaóra elimádkozásakor, vagy egyegy cselekedet előtt) igyekszem
átgondolni: vajon most mit jelent
számomra ez az ige, most milyen
fényt ad következő órámhoz,
cselekedetemhez?
A mostani ige: Boldogok a
lélekben szegények...mindig újra
meghív, hogy csak Jézus töltse
be lelkemet. Épp ma délben
éreztem, hogy eléggé lever, hogy
elvégzendő
feladataimnak a felét sem
végeztem el. Néhány percet
elmélkedtem az igéről, megerősített,
hogy elég Jézusra figyelnem lelki
szegénységben, amelyben csak ő
a gazdagság,s enyém már most
a mennyek országa... S békével
tudtam folytatni a napot.
Ha az ember előrehalad az Ige
folyamatos élésében: az Istennel
való egyesülésnek egyik útja lehet.
Számomra teljesen az.
A gyakorlatban, hogyan éljük
tehát az igét?
1)Először
legalább
annyit
határozzunk el, hogy minden nap
(pl. a reggeli
imában) próbáljuk átimádkozni,
hogy ez az ige ma hogyan alakíthatja
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át életünket. Majd tervezzünk el
legalább egy-egy cselekedetet,
ahol ez az ige konkretizálódik a
felebaráti szeretetben is. (Isten
abban él, aki szeret! Amit
egynek tettetek...)
2)Az ige-élésének egy fontos
próba-mondata: MIT TETTÉL ma,
az ige indítására? Mit tettél Isten
iránti szeretetből, s mit tettél a
felebarát iránti szeretetből?
3)Az igéből fakadó cselekedet
mindig
Isten-szeretetet
és
ember-szeretetet jelent. - Az Ige
Isten felé irányít - és mindig a
felebarát felé is. Azt jelenti: hogy
amikor „élem az igét” ebben
a
cselekedetben
valamiképp
találkozók Istennel. S iránta való
szeretetből cselekszem - illetve
teszek valamit felebarátomnak.
Jézus tanítása ismételten erről szól.
Ezt fogalmazza meg János apostol
1. levele: ha szereted Istent, szeresd
embertársadat!... Chiara Lubich
legtöbb igemagyarázata nagyon
praktikusan meghív erre.
4)Az igéből való cselekvés
örömöt jelent: éppen mert
találkozás Istennel. (Lehet ez a
legnagyobb fájdalom mélyén is:
Isten jelenlétének felcsillanása: az
iránta kimondott szeretet.)
5)Az igéből való cselekvés
gyakran gyümölcsöt terem.
a)Az első gyümölcs - ami
valamiképp mindig jelen van -,
maga a találkozás benne Jézussal,
vagy maga a szeretet tette.
b)A másik gyümölcs lehet: ha az
igéből fakadó cselekvés valamilyen
sajátos, kegyelmi meglepetést okoz
önmagámnak.
c)És Isten ajándéka lehet még egy
gyümölcs: hogy az igéből fakadó
(Istennel
egyesült)
cselekvés
valóban rendkívüli gyümölcsöt

terem a felebarátban
körülményekben.

vagy

a

III.) A tapasztalatcsere:
Amikor megosztjuk tapasztalatainkat az ige élésével kapcsolatban, enneklehemek hibái.
Például,
ha
érzelmeinkről,
hullámzásainkról,
vagy
saját
teljesítményünkről beszélgetünk;
ha elsősorban azt hangsúlyozzuk,
hogy
mekkora
fájdalmat,
nehézséget győztünk le, s nem azt:
hogy hogyan találkoztunk ebben
Istennel. - Az ilyen beszélgetés
rövidesen
személyeskedővé,
unalmassá, kellemetlenné, üressé
válik. Mit mondjunk el tehát,
amikor „tapasztalatot” mondunk?
1.) Egyrészt elmondjuk: Isten
igéje (maga a Lélek) milyen
tettre indított. Mit tettem az Ige
szellemében, az Ige indítására?
Mit tettem a felebaráti iránti
szeretetben?
2) Nem lesz ez öndicséret
- kérdezhetjük? Ha helyesen
alakul a beszélgetés: akkor Istendicséretté,
hálaadássá
válik.
Hálaadás azért, hogy Isten, és az
ő igéje, működött bennem; pl. oly
módon, hogy Isten igéje hívott
arra, hogy ne csak hallgatója
legyek, hanem tettekre váltója. Azt
a tapasztalatomat mondom el, hogy
Isten igéje valóban élő-cselekvő!
És szól bennem, és irányít. 3.) A
tapasztalatokban elmondom azt
is, ha az igéből fakadó cselekedet
önmagámban
vagy
másban
valamilyen isteni gyümölcsöt
termett. Ez is hálaadás Istennek,
azért mert a szeretet, amelyet (az
ige indítására) én közvetítettem
mások felé, gyümölcsöt hozott. S
ezt különös hálaadással mondhatom
el: miközben mindig tudom - hogy
az igazi cselekvő maga Isten...

Az
ige
é l é s é r ő l
szóló tapasztalatcserében
tehát
beszélünk:
a ) I s t e n
Igéjének
hatékonyságáról és életre válthatóságáról,
b)a Vele való találkozás megtapasztalásáról, és ennek öröméről,
c)vagy az igéből és hitből
fakadó cselekedetek gyümölcsei
nekmegtapasztalásáról.
Az ige éléséről folytatott
tapasztalatcsere
így
egyfajta
hálaadás:
tanúságtétel
Isten
nagyságáról és az ő Igéjéről, amely
működött,
működik
bennem.
Kívánok szeretettel jó igeélést
Nektek - s próbálom én is.
Egy kis tapasztalat: Az utóbbi
napokban
többször
éreztem,
hogy agyonnyom a sok munka,
néha
egy-egy
sikertelenség
vagy szeretetlenség. Az ige
különösen hívott e napokban,
hogy „lélekben szegény” legyek,
azaz ne a sikert, a teljesítményt,
vagy saját fáradságomat vagy
kedvetlenségemet
tartsam
a
fontosnak. Az ige hajtott be
többször az Oltáriszentség elé,
hogy térdeljek le, s kérjem a „lelki
szegénységet, szabadságot”, hogy
csak Jézus töltsön be. Nagyon
tapasztaltam ismételten Jézus
válaszát... és a békét, a mennyet,
ami már itt elkezdődik, ha Vele
élünk.
Dr. Tomka Ferenc
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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 (páros hét)
19 óra IFI hittan (páros hét)
(temetések az altemplomban 14.30- 16.30)
gyóntatás 17- 18 óra

SZENTMISÉK
8 óra

8 óra

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

SZOMBAT

Első szombaton:
18 óra rózsafüzér és
Szentmise

VASÁRNAP

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

keresztelő 11 óra

PÜNKÖSD: máj 11 Szentmisék 9.30, és 19 óra
Templomunk búcsúja: máj.18. szentmisék 12 és 19 óra, vendégünk Kemenes Gábor atya
ÚRNAPJA: máj. 25. szentmise és körmenet 9.30, 19 óra esti szentmise.
Elsőáldozás: június 15. vasárnap 9.30 óra
Nyári programok: Családos tábor, alsós tábor, felsős tábor, gimnazista tábor, kerékpáros tábor.
Idén a gimnazista tábort három plébániával közösen szervezzük.
Minden fontos programot megtalál a hirdetőtábláinkon, valamint honlapunkon.
HONLAP: www.fatimaiszuzanya.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

Temető sor 23.sz
alatti négylakásos
társasházban még két
lakás eladó.73 nm, 2+2
fél szoba 18 M Ft. Szoc.
pol. és kedvezményes
kölcsön igénybe vehető.
Tel.:06-20-9289-801

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 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 1237 Bp. Szt. László u. 149.
Mobil: 0630 266 3587, tel.: 630 2100
Email: fatimaiszuzanya@t-online.hu
E mail: www.fatimaiszuzanya.hu
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Tavaszi alsós – felsős hittanos hétvége

