Szent István Védnöke
2008 március, Böjtmás hava
Soroksár - Újtelepi Plébánia lapja

Húsvét a kereszténység
legnagyobb ünnepe
Az egyetlen ünnep, amit négy
napon
keresztül
ünneplünk,
ebben a négy napban átéljük a hit
misztériumait. A Katolikus Egyház
a templomi liturgiában nem csak
szavakkal, hanem szimbólumokkal
„szent játékkal” élményszerűen
átéli az ünnep tartalmát, a következő
képen:

mint aki életét adja barátaiért”.
A szertartás végén megnyitjuk
a szent sírt az altemplomban, és
megkezdődik a Szentségimádás,
mely 21 óráig tart. A szent sír a
halott Jézus szobra, mely fölött a
fátyollal takart oltáriszentségben a
feltámadt és köztünk lévő Jézushoz
imádkozunk.

NAGYCSÜTÖRTÖK
az
NAGYSZOMBAT a feltámadás
utolsó vacsora emlékezete, a ünnepe.
Szentmise alapításának ünnepe, de
Egész nap nyitva a templom,
megemlékezünk Jézus elfogatásáról
imádkozunk a szentsír előtt. 19
is.
órakor tűzszentelés (tüzet rakunk a
A Szentmisén látványosan plébánia kertben, és a megszentelt
megszólalnak a csengők és tűzről meggyújtjuk az új húsvéti
harangok, majd elhallgatnak három gyertyát. Mindenki égő gyertyát
napra, áldás helyett „oltárfosztást” vesz kezébe, és így vonulunk
végzünk, Jézus elhurcolására be a sötét templomba, ahol a
emlékezve. Este külön összejövünk gyertya fényénél meghirdetjük a
megemlékezve Jézus Getszemani feltámadás örömhírét). Következő
kerti imájáról „egy órát sem tudtok esemény a virrasztás szertartása:
imádkozni velem?”.
bibliai olvasmányokat olvasva
NAGYPÉNTEK a kereszthalál átgondoljuk Isten nagy tetteit,
emléknapja, mely egyben megvá- közben imádkozunk és éneklünk,
majd
újra
megszólalnak
a
ltásunk titka is.
harangok kifejezve örömünket.
15 órakor Jézus kereszt- A keresztség szertartása: vizet
halálának órájában keresztutat szentelünk, majd égő gyertyával
végzünk a templomkertben. 18 kezünkben megújítjuk, keresztségi
órakor kezdődik a szertartás, mely a fogadalmunkat, újra elfogadjuk
legkülönlegesebb liturgia az évben. keresztségünket. A Szentmisén
Főbb elemei: passió éneklés, imádság örömmel találkozunk a feltámadt
minden emberért, kereszthódolat, Jézussal.
áldozás. Térdet hajtunk Jézus
HÚSVÉT VASÁRNAPJA az
keresztje előtt, átélve a szeretet
öröm
ünnepe.
titkát „senki sem szeret jobban,

A 9.30 órakor kezdődő
Szentmise végén KÖRMENETBEN
vonulunk a köztünk lévő Jézust
követve, meghirdetjük a világnak a
megváltás örömhírét.
Áldott Húsvétot és igaz örömöt
kívánok mindenkinek!

Király Attila plébános
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A mi családunk...

A hit újbóli megvallása ünnepén
Figyelmes olvasóink
amolyan
ismeretlen
ismerősként
gondolhatnak
a
következő család
egyik
tagjára,
hiszen
írásaival
mindnyájan
találkozhattak
újságunk lapjain.
Cikkeiből nemcsak
az tűnik ki, hogy
otthonosan mozog
a történelem területén, hanem az is,
hogy érzékenyen,
és tisztelettel figyeli a plébánián
tevékenykedők
munkáját. Dücső
Csabát és családját
látogathattam meg
ebben a hónapban. Felesége, Márti
majdnem egész beszélgetésünk
alatt ott sürgött-forgott körülöttünk,
igyekezve a lehető legideálisabb
környezetet
megteremteni
az
interjúhoz. Amikor a Bibliával
kapcsolatban kérdezgettem őket,
Csaba találóan idézte föl vele
kapcsolatban a bibliai Mária
testvérét, amit Márti egyetértő
mosollyal vett tudomásul. Négy
gyermekük
közül
hárman,
Boglárka és Imola, és a 16 éves
Levente laknak még otthon, hiszen
legidősebb leányuk, Lilla már
férjhez ment.

’93-ban költöztünk Budapestre
Vajszlóról, amikor az ottani
munkahelyem
megszűnt.
Gépész főmérnökből át kellett
változnom köztisztviselővé, ehhez
természetesen először tanulnom
kellett. Ez a ház pedig, amiben most
lakunk, 2002-ben épült, amikor
újra nemcsak munkahelyet, hanem
foglalkozást is kellett váltanom. Oda
kellett állnom a kivitelező elé, és
megmondani, hogy most bocsátottak
el. Még szerencse, hogy Tamási
Feri volt ez az ember. Ha ebben a
kapcsolatban nem lett volna meg
az a többlet, ami a közösség révén
megvolt, akkor sokkal nehezebben
alakult volna a sorsunk. Vannak,
-Hogyan kerültetek kapcsolatba a akik csak egy dologra, például a
plébániával? – teszem fel a szokásos munkára építik föl az életüket, így
bemelegítő kérdést.
aztán ha abban rosszul alakulnak
a dolgok, akkor az egész életük

összeomlik. Úgy
gondolom ezért
fontos,
hogy
legyen az ember
mögött szerető
család, egy hobbi,
vagy a közösség,
ahonnan sohasem
válthatják le őt.
-Ti szerveztétek
meg a szekeres
túránkat
a
MadarasiHargitára
tavaly nyáron,
és úgy tűnt,
otthon vagytok
Erdélyben.
-Szó
hiszen

szerint,
Márti

Székelyudvarhelyen született.
-Mesélj egy kicsit erről, kérlek!
–fordulok
Mártihoz.
–Hol
találkoztatok akkor Csabával?
-Igen.
Székelyudvarhelyen
laktunk, ott is jártam gimnáziumba,
majd a marosvásárhelyi orvosi
egyetemre kerültem.
-Magyarul folyt az oktatás?
-Igen. Talán ez volt az egyetlen
ilyen felsőoktatási intézmény
akkoriban. De a hatodik évemet
már Pécsett végeztem, és egy közös
ismerősünk révén találkoztunk
Csabával. Öt év után házasodtunk
össze. Van most egy telek
Erdélyben, ahová a szülői örökség
jóvoltából kijárhatunk.
-Hiányzik? Szívesen élnél ott?
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-Igen, de egyre inkább úgy
érzem, hogy már csak a táj
miatt járok vissza. Valahányszor
Udvarhelyre megyünk, mindig úgy
reménykedem, hogy ismerősökkel
fogok találkozni az utcán, és
majd elbeszélgetünk. De rá kellett
döbbennem, hogy az a korosztály,
akiket én ismertem ott, már eléggé
elszéledt.
-Érdekes, én viszont bármeddig
ott tudnék maradni –veszi át a szót
Csaba. –Diákkoromban is sokat
jártam Erdélybe, és bárhol járjak
is a világban, mindenhol azt az
otthonosság-érzést keresem, amit
ott mindig megtalálok. Ezt nem
találom meg azokon a külföldi
nyaralóhelyeken, ahol idegen
nyelven beszélnek körülöttem.
Erdélybe viszont nem úgy megyek,
mintha külföldre mennék.
-A Biblia éve van. Van-e olyan
rész, ami valamilyen okból fontos
számotokra?
-„Én vagyok a jó pásztor. A jó
pásztor életét adja juhaiért”. Ez egy
nagyon fontos üzenet a számomra.
Igaz minden olyan élethelyzetre,
amikor pásztorkodni kell, és aki ezt
nem tudja, az vezetőként elbukik.
Azt jelenti, hogy nem az a jó pásztor,
aki hatalmaskodik azok fölött
akiket vezet, hanem az, aki képes a
legnagyobb áldozatot is meghozni.
Az igazi példakép ebben is Krisztus,
de van azért egy-két államférfi, akik
eszembe jutnak erről az idézetről.
Például Széchenyi. Neki nem a
vagyonosodása volt a fontos, sem
utódainak jobb anyagi helyzete,
hanem a hazája. De mondhattam
volna II. Rákóczi Ferencet, vagy
Mátyás királyt is. Ők az egész
életüket a hazának szentelték.
-Tudhatjuk, hogy szereted a
történelmet, sok cikked szól

történelmi
személyiségekről,
eseményekről. Mennyire fontos
közzétenni ezeket? Lényeges
dolog az újságírás?

amiktől talán egy kicsit másképp
tűnnek föl, vagy el tudok mondani
valami újat róluk. Azt hiszem, ha
mi nem mondanánk el ezeket, akkor
-A régebbi plébániai újságokba senki sem tenné.
is írtam cikkeket. Ugyanis azt
-A húsvét is egy ilyen ünnep? Ti
gondolom, hogy itt élünk egy mit ünnepeltek húsvétkor?
nagyobb közösségen, Soroksáron
-A húsvét kivétel ebből a
belül,
egy
kis
közösség,
szempontból. Ezt az ünnepet nem
keresztények. Bezárkózhatnánk
lehet kívülről megérteni, talán ezért
és elszigetelődhetnénk, ám van
sem olyan nagy ünnep a világnak,
olyan mondanivalónk, ami fontos
mint nekünk. Számunkra viszont
lehet azoknak is, akik nem tagjai a
ez a legfontosabb. A nagyhétben
közösségünknek. Például vannak
sűrűsödik össze Krisztus egész
ünnepeink, mint a karácsony,
tevékenysége: önmagának teljes
a halottak napja, augusztus
odaajándékozásától feltámadásáig.
20-a, amelyeket a nem hívők
Ezért számunkra a húsvét a hit újbóli
is megtartanak, illetve vannak
megvallásának, átélésének misztikus
olyan történelmi személyiségek,
ünnepe.
akik időről-időre az érdeklődés
Sz. Horváth Edina
középpontjába kerülnek. Én pedig
el tudok róluk, illetve ezekről
mondani egy-két olyan dolgot,
Biblia és a mobilom.
Mi lenne, ha a Bibliankat úgy kezelnénk, mint ahogy a mobilunkat?
Mi lenne, ha mindig magunkkal hordanánk?
Mi lenne, ha mindig visszafordulnánk érte, ha otthon felejtettük?
Mi lenne, ha az igékre úgy néznénk, mint az sms-ekre?
Mi lenne, ha ajándékként adnánk?
Mi lenne, ha vészhelyzet esetén elsőként ezt vennénk elő?
Mi lenne, ha úgy tekintenénk rá, hogy nem tudunk nélküle élni a mai
modern világban?
Mert a Biblia olyan, mint a mobilunk. Összeköt Istennel, ezáltal is tudunk
Vele kommunikálni, aki ezen keresztül válaszol.
És miért jobb a Biblia, mint a mobil?
Mert soha nem kell a térerő miatt
aggódnunk, ugyanis Jezus Krisztus megteremtette a 100%-os lefedettséget
az egész Földön, és aláirta azt a szerződést, mely örökre szól, és állja minden
számlánkat, igy ingyenesen hivhato.. ..
(S az akkumulátoraink feltöltését is elvégzi, ha kérjük...)
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Akik a szeretet-nyelvén beszélni
tudnak…
Milyen jó volna, ha az anyanyelvünkkel együtt már az anyatejjel szívnánk magunkba azt a képességet, hogy meglássuk egymásban
a jót, szeretni tudjuk embertársainkat. A szeretet azonban nem érzelmi kérdés, hanem tudatosan alakítható. Kit, mikor, hogyan és
mennyire kell szeretnünk, erre egy válasz van. Mindenkit, mindig, nagyon, ahogyan azt Isten teszi velünk. Mégis hogyan lennénk erre
képesek, miközben a mindennapjainkban sok hatás ér minket, melyek közül nem mind pozitív?
Ehhez segítségként témául választottuk Gary Chapman szeretet-nyelvekről szóló írását. Hétköznapokból vett házassági példák
alapján elemzi, milyen alapvető hibákat ejtünk, miközben kommunikálunk egymással, nem vesszük észre, vajon társunknak mire van
szüksége, csak tesszük, amit szerintünk helyesnek vélünk s nem értjük, mi a baj viselkedésünkkel.
Érdemes rá időt szánni, mi fiataljainkkal elmentünk egy hétvégére, ahol Czap Zsolt atya megismertette velünk a szeretet-nyelveket,
ezután magunkban elmélkedtünk, hogy végül kiscsoportokban beszélhessük meg, hová is tartozunk.

A szerző öt szeretet-nyelv csoportot említ:
Elismerő szavak

Akinek az elismerő szavak képezik a szeretet-nyelvét, az a kedves megjegyzésekből, a dicséretből, a bátorításból, az elismerésből
tudja kiolvasni partnere iránta táplált érzelmeit.

Együtt töltött idő

Az együtt töltött idő nyelve azt jelenti, hogy osztatlan figyelmet szentelünk partnerünknek.

Ajándékozás

Akinek párja az ajándékozás szeretet-nyelvét beszéli, könnyű helyzetben van. Csak meg kell találnia azt az apró figyelmességet,
amivel érezteti vele.

Szívességek

Aki a szívességek szeretet-nyelvét érti, annak nem elegendő beszélni a szeretetünkről, nem elég őt ajándékokkal meglepni. Ő az
érte tett „szívességekből” olvassa ki, hogy párja mit is érez iránta.

Testi érintés

A testi érintés sok mindent magában foglal. Lehet kézfogás, simogatás, ölelés, csók, szexuális együttlét. Aki számára a fizikai
érintés a legkifejezőbb szeretet-nyelv, az ennek hiányában nem biztos társa szeretetében.
Amennyiben megfelelő figyelemmel viseltetünk partnerünk iránt, ki fogjuk találni melyik szeretet-nyelvet beszéli, de meg is
kérdezhetjük, vajon mitől lenne boldog, ha kitakarítanánk helyette, ha kedves szavakkal becéznénk vagy megölelnénk mindig
mikor hazaérünk, netán végig hallgatnánk mi történt vele aznap.
Szánjunk rá időt, amikor a család együtt van, hogy megbeszéljük, ki melyik csoportba sorolja magát. Meglátjuk, kiderül majd,
hogy mi az, amire egyáltalán nem is gondoltunk, ami számunkra nem volt fontos, ezért eszünkbe sem jutott, hogy partnerünknek ez
mekkora boldogságot jelentett volna. Egy ilyen beszélgetés során az is kiderül, önmagunkat ismerjük-e, mi melyik szeretet-nyelvet
igényeljük leginkább.
Aki többet szeretne megtudni a szeretet-nyelvekről, annak ajánljuk Gary Chapman: Egymásra hangolva című könyvét.

										
Molnár Adrienne
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Nagycsütörtök

Nagypéntek

Csak egy nyugodt. Nagy, sötétkék szemében

Majd, ahogy az idő telik,

Mély tengerek derűs békéje él benn.

mint ki dolgát jól végezte:

Az ajka asztali áldást rebeg,

Nagypéntektől Nagypéntekig

S megszegi az utolsó kenyeret!

térdelünk a kereszt alatt
húsvéti csodára lesve.

Nagyszombat
Most kérünk tehát, Urunk, téged,
hogy ne aludjék ki ez a gyertyaláng,
melyet néked áldozunk,
és el nem fogyó tiszta fénnyel űzze távol lelkünktől
az éj minden árnyát.

Húsvét
Eljött a drága ünnep
Nagy napja mennynek, földnek.
Ma múljék gyász és bánat:
A Megváltó feltámadt!
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Plébániánk rendszeres heti programjai
(március-április):
HÉTFŐ

16.30- 18 ovis tánc
16 angol óra

KEDD

17.30- 18.30 Jálics jóga
18.30 énekkar

SZERDA

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
CSÜTÖRTÖK 17 hittan V- VI oszt.
18- 19.30 hittan VII- VIII oszt
19.30- Szentlélek szeminárium máj. 15- ig
PÉNTEK

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

8 óra

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

SZOMBAT

VASÁRNAP

8 óra

SZENTMISÉK

keresztelő 11 óra

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

HÚSVÉTI PROGRAM

Márc. 20 Nagycsütörtök: Szentmise 18 óra; virrasztás 19,30- 20.30 óra
Márc. 21 Nagypéntek: keresztút 15 óra; Szertartás 18 óra; imádság a szent sírnál 19.30- 20.30
Márc. 22 Nagyszombat: 8 órától szentségimádás; Szertartás 19 óra
Márc. 23 Húsvétvasárnap: Szentmise és körmenet 9.30 óra

Gimnazisták húsvéti hétvégéje ápr. 5-7 (minden gimnazista korú fiatalt várunk)
Elsőszombati imádság ápr. 5 18 óra
Családos hétvége: ápr. 11- 13 Péliföldszentkereszt
Alsós és felsős hittanos hétvége: ápr. 18- 20
Ifjúsági gyalogos zarándoklat Márianosztrára: máj. 1- 3
LELKIGYAKORLAT ELFOGLALT EMBEREKNEK (Szentlélek szeminárium) márc.27- máj. 15 csütörtökönként
19.30- 21.30 óra részletek a honlapon és a hirdetőtáblán (jelentkezni E-mail- ban is lehet.
Minden fontos programot megtalál a hirdetőtábláinkon, valamint honlapunkon.
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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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Lelkigyakorlat Bajótón

Fiataljaink

Reggeli torna

Játék a javából

Kirándulás Gerecsében

Szentmise

Vacsorakészítés

