SZENT ISTVÁN VÉDNÖKE
Soroksár - Újtelepi plébánia lapja
2009 április, Szent György hava

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

éneklünk, majd újra megszólalnak
a harangok kifejezve örömünket. A
keresztség szertartása: vizet szentelünk, majd égő gyertyával kezünkben megújítjuk, keresztségi fogadalmunkat, újra elfogadjuk keresztségünket. A Szentmisén örömmel
találkozunk a feltámadt Jézussal.
HÚSVÉT VASÁRNAPJA az
öröm ünnepe.
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...

Lélekben készülni az ünnepre
Visszavonhatatlanul itt a tavasz.
Csiripelnek a madarak, rügyeznek
a fák, megújul minden, megújulunk
mi is. A közelgő Húsvét jegyében
kerestem fel Horváth Miklóst és
családját Pesterzsébeten. Zsuzsa, a
családanya nyit ajtót, bent a lakásban, pedig öt gyerek fogad.
A nagyobbak jogosan kérik
ki maguknak a gyerek kifejezést. Ádám 22, Dániel
21, Krisztián 18, Erik 15,
Viktória 13 évesek.
- Mióta laktok ezen a környéken?
– Zsuzsa vállalja a válaszadást.
- 16 éve vettünk itt telket, felépítettük a házunkat, a környéket is belaktuk. Később a tetőteret
is beépítettük, hogy jól
elférjünk mindnyájan. A
férjem buszvezető a BKVnál, ezért fontos volt, hogy
lakhelyünk közel legyen a
buszgarázshoz.
- Szinte minden fiúgyermek álma, hogy buszvezető
legyen. Miklós, avass be,
kérlek ennek rejtelmeibe.
- Hát, nem egyszerű. Mi kelünk a
legkorábban, hogy a többi dolgozó
bejusson a munkahelyére. Ebben
a szakmában nincs hétvége, nincs
ünnepnap, mert a tömegközlekedésnek mennie kell. Ha be vagyok
osztva szolgálatba, sokszor a családi együttlét rovására megy.
- Régóta jártok ebbe a templomba?
- Már öt éve, - ismét Zsuzsa vála-

szol - a Kaszab Zsófi hívott. Közös
vonásunk megvan, mert náluk is sok
a gyerek. Régebben más templomba
jártunk, de olyan jól nem tudtunk
beilleszkedni, mint itt. Öröm számunkra, hogy a miséken kívül több
programokon is aktívan részt vehetünk, pl.: táborozások, kirándulások,

közösségi napok, stb.. Az is jólesik,
hogy ha bemegyünk a templomba,
ismerősként köszöntenek. És még a
Szent Cecília kórusban is énekelek.
- Én meg járok ministrálni, meg
hittanra is. – Vág közbe Viki.
- Mesélj légy szíves a hittanról, ki
tartja és miről van szó?
- Attila atya tartja, az előző vasárnapi evangéliumot beszéljük át és
járjuk körül. A liturgiailag aktuális

témákról beszélgetünk, legutóbb
például a nagyböjtről és a közelgő
nagyhét volt szó.
- Hogyan zajlik nálatok a Húsvét?
– ismét Zsuzsát kérdezem.
- Nekem a Húsvét a legnagyobb
ünnep,
igyekszünk
lélekben készülni az
ünnepre, hogy a Húsvét ne csak az evésről-ivásról
szóljon.
Ébredjünk rá, hogy az
Úr a kezdetektől fogva
szeretett minket, és a
Szent Fiát áldozta fel
a mi bűneinkért, és az
örök üdvösségünkért.
- Erre felfigyeltem,
mert mintha
János
evangélistától a kedvenc idézetemet hallottam volna. Miszerint:
„ Mert úgy szerette
Isten e világot, hogy az
ő egyszülött fiát adta,
hogy aki hisz ő benne,
el ne vesszen, hanem
örök élete legyen”
- Igen, ezt az áldozatot csak is a
Jóistentől kaphatjuk meg. Itt Újtelepen Attila atya irányításával egy
rendkívül jó közösség működik,
aki minden korosztállyal megtalálja a megfelelő hangot.
- Végezetül köszönöm nektek
ezt az interjút, és áldott Húsvéti
ünnepet kívánok!
Márton Tamás
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Emlékezés Farkas Béla atyára
Még ma is magam előtt látom
derűs,mosolygós
arcát,
felidézem a hangját, ahogyan
szólít:”Aranyoskám!” Azt gondolhatnánk, hogy ez egy közhely, egy
elcsépelt megszólítás. Nem!
Ezt a kedves szót ő megtöltötte tartalommal, szerető odafigyeléssel, ettől vált a megszólítás
személyreszabott, csak nekem szóló, csak énrám figyelő.
Az utolsó éveiben már nagyon
beteg volt, bár titkolta előttünk,
Még a hittanos táborba is ellátogatott 1998 nyarán. Nem kímélte
magát,a végsőkig szolgált Istennek
és embernek. Kerékpárral végiglátogatta betegeit, vitte az Oltáriszentséget ha a szükség úgy hozta.
Hányszor találkoztam vele, amint
elbeszélgetett híveivel még az utcán is. Mennyi kérdést tett fel, amikor beszélgetett velünk .Érdekelte

a körülötte lévő emberek sorsa..
Tanúja voltam annak ,ahogyan
bemutatkozott:-- ”Farkas vagyok
szelíd farkas, nem harapok!”Pajkos mosoly kíséretében mondta mindezt, s az embert nevetésre
ingerelte. A mindennapi Szentmisét soha el nem mulasztotta.
Délutánonként egy adott időben
tudtuk, hogy imádságában, elmélkedésében nem szabad zavarni.
Egyébként a nap minden órájában
felkereshettük. Igazi megértő, segítséget nyújtó lelkiatyánk volt ő.
Szentmiséin rövid, tömör értékes
útravalót adott szentbeszédeivel.
A diákmisén különösen odafigyelt arra, hogy érthető, és rövid
prédikációkat mondjon: „ A gyermekekre nagyon oda kell figyelni,
mert ők nem tudnak hosszantartóan koncentrálni!” –mondta nekem egyszer, amikor túl rövidnek

tartottam a prédikációját. Felelősnek
érezte magát a közösségében történtekért. Egy fiatalokból álló csoport,
gitáros-énekes együttes színesítette a
délelőtti miséket. Bárkányi Gabriella
kántor, írt 2 oratóriumot, amellyel
járták az országot, jótékonysági koncerteket tartva, hogy új templomunk
minél előbb fölépüljön. Ő fiatalos
lelkesedéssel támogatta tevékenységüket.
Drága Béla atya! nagyon hiányzol,
még 10 év után is, szívünkben élsz
változatlanul. Istenünk megadta azt
a kegyelmet számodra, hogy fizikai
szenvedés nélkül távozhattál ebböl
a szürke világból. Reggel még misét
mutattál be, kisvártatva összeestél,
majd felröppent lelked egy sóhajtásnyi idő alatt, ahol az Úr karjaiban
leltél nyugalmat.
Kováts Ágostonné

Sportnap Újtelepen
2009. május 23.-án, szombaton

program:
9.00. gyülekező
9.15. Gold Stars SE. Papp András vezetésével Taekwon-do bemutatója
9.30. közös bemelegítés, FUTÓ verseny minden korosztálynak
11.00. kerékpáros ügyességi verseny XX. ker. Rendőrkapitányság szervezésében
11.00. gördeszkás ügyességi verseny
Jóga és Pilates nyílt óra és bemutató
A rendezvény a Fatimai Szűzanya templom kertjében, és az Ördögszekér utcában zajlik. A rendezvény alatt
Födő Gábor képzőművész tart kézműves foglakozást.
Mindenki nagy szeretettel vár: a Szent István plébánia közössége
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Czakó Gábor
Lelket gazdagító érzés, amelyet
Czakó Gábor íróval töltöttünk el
jan. 30-án. Mielőtt beavatott volna
gondolataiba, elénekeltük kérésére
a”Jöjj Szentlélek Úristen”… kezdetű gyönyörű könyörgésünket,
mely minden katolikus Szentmisén elhangzik. Az író összekulcsolt
kézzel dalolt velünk. Felkészültünk
a „Beavatás” befogadására. Áhítattal zártuk lelkünkbe szavait.
Ebben a szürke, hazugsággal teli világban végre, egy röpke
órányira, gondtalanul örülhettünk
annak, hogy Isten által létezünk,
a teljesség igénye nélkül megpróbálom felidézni az író gondolatait.
Számára a” Nagy négyes” a legfontosabb: IGAZSÁG, SZÉPSÉG,
JÓSÁG, SZERETET. Európa elvetette a keresztény gyökereket.
A „Globális nagyhatalom” már
nemcsak a gazdaságban uralkodik,
mára már a lelkeket is uralni akarja. Ehhez megvannak az eszközeik.
Ha az előbb említett nagy négyes
nincs jelen, akkor Isten sem létezik, s az elaljasult világ helytartói
bármit megtehetnek a természet,
és az emberek ellen. Az igazságot
elhallgatják, sőt hazugsággal egy
virtuális valóságot adnak el a társadalomnak. A sok jóhiszemű, hiszékeny ember elfogadja, sőt tényként
kezeli, s ez szörnyű károkat okoz
lelkükben. „Én mosom kezeim!”
-mondja Pilátus Jézus előtt. Úgy
gondolja, hogy az ítélet meghozatala nem az ő felelőssége. Jézus látja, hogy a helytartó amolyan ügyes
fickó, vérbeli karrierista, röviden:
tehetségesen romlott.-”én azért
jöttem e világra, hogy tanúságot
tegyek az igazságról. Mindaz, aki
igazságból való, hallgat szavam-

ra.”
Mi az igazság?- az Isten
nélküli élet zuhanás. A széthullás maga a
pokol. Az Isten
nélküliség helye, ahol nincs
igazság, szeretet,
jóság,
semmi, amiért
érdemes élni.
Csak gyűlölet,
amely eltorzítja, majd elpusztítja a lelkeket.
Hitetlen Tamás úgy gondolkodott, ahogy mi szoktunk: Hiszem,
ha látom! Amikor megtapintotta a feltámadt Krisztust, leborult
elé, és sírva fakadt:” Én Uram, én
Istenem!”A feladat ennyi: Felismerni a magasságot életünk mélypontján.
Isten az embert saját képmására
teremtette, törekednünk kell a szeretetre, az igazság megismerésére.
Észre kell vennünk a szépet, a csicsergő madarak énekét, a zöldellő
rétet, a színpompás, illatos virágot.
A szeretetet, a jóságot önzetlenül
kell gyakorolni.
Mi emberek sokat tehetünk azért,
hogy életünk, minden megélt napunk, szép legyen, Ne engedjünk
a kísértésnek! „A Gonosznak nincs
nyelve, keze, lába, azt szeretné,
hogy mi adjuk át neki nyelvünket,
kezünket-lábunkat, általunk akar
fájdalmat, szomorúságot, szenvedést szülni a világra”- idézte az író
Böjte Csaba szavait.
A hazugság, romlottság, napjainkban egyre nagyobb teret hódít.

Már nincs bűntudat. „ A bűntudat és
a belőle fakadó bűnbánat az az eszköz, amivel a megszokás, a siker, a
hazugság lelkünkre kövesedett kérgét lehántjuk, s meglátjuk valódi,
esendő önmagunkat, és felismerjük
társainkban Teremtönk képmását.
Kalkuttai Teréz úgy tapasztalta:„Minden baj oka, az imádság hiánya. A társadalom megújulásának
az imádság az alapja, a forrása, a
hajtóereje. Az ima a közösség formálásának az eszköze: a közös imában ki-ki a maga személyes módján
vesz részt.”
Az imádsághoz előbb meg kell
tisztítani a lelkünket, mert a gyűlölet hatástalanná teszi az imát. A legszörnyűbb szívzörej a gyűlölet. A
csöndet úgy teremtjük, hogy elcsitítjuk indulatainkat. A benső csönd
Isten hangja, és az ima párbeszéd
Ővele.
Isten áldja meg Czakó Gábort,
köszönjük a szép gondolatokat,
amelyet igyekszünk magunkévá
tenni.
Kováts Ágostonné

Szent György hava
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Közösségeink és rendszeres programok
Templomi énekkar: (Bárkányi Gabriella)
Kedd esténként gyűlik össze az énekkar templomunkban karnagyunk vezetésével. Mindig van mire készülni, új énekeket tanulni.
Az új tagokat mindig szeretettel várják.

Gitáros énekkar: (Varga Marika)
Azokat várják akik szeretik a templomi gitáros énekeket, mindig lehet csatlakozni, akár énekelni akár hangszerrel. A fél tízes Szentmisén szolgálnak, próbák a Szentmise előtt.

Szülők hittanja: (plébános)
Szerdánként a kicsik hittanjai alatt jövünk össze 17- 18 óráig. Mindig van mit megbeszélni, főleg alapvető hitbeni kérdésekkel foglalkozunk, vagy a liturgiával, ünnepekkel. Praktikus azoknak, akiknek gyermekei hittanra járnak, de másokat is szeretettel látunk.

Felnőtt hittan: (plébános)
Kéthetente este 20 órától jövünk össze, hitbeni kérdésekkel foglalkozunk, próbáljuk mélyebben megérteni az Egyház tanítását, idén
erkölcstan a téma. Sokan csak ilyen későn tudnak eljönni. Mindig szívesen látunk érdeklődőket, akár egy- egy alkalomra is.

Szent Mónika kör: (Magyarkúti Judit)
Alkalmanként délelőtt tartja összejöveteleit, imacsoport, mely a gyermekekért imádkozik. Édesanyákat várnak szeretettel.

Oltáriszentség társaság: (Kosztolányiné Erika)
Havonta a 24 órás Szentségimádás a célja. A tagok évente elkötelezik magukat arra, hogy minden hónapban a vállalt időpontban
részt vesznek a Szentségimádáson, és ezzel lehetővé teszik mások számára is azt, hogy a templomban a kitett Oltáriszentség előtt
imádkozhassanak. Új tagokat mindig szeretettel várnak.

Rózsafüzér társulat: (Matt Marika néni)
A tagok vállalják, hogy naponta egy tized rózsafüzért elimádkoznak. Lelki imaközösség, új tagokat mindig szeretettel várnak.

Ifjúsági hittan: (Plébános és Molnár Adrienne)
Csütörtök esténként jönnek össze, közös imádságra, beszélgetésre, és hitbeni ismereteik gyarapítására, új tagokat mindig szeretettel
várnak.

Ministránsok: (Horváth Szandi és Kosztolányi Andrea)
A Szentmiséken vállalnak szolgálatot, időnként ministráns foglalkozáson vesznek részt, minden korosztályt szívesen látunk, már 6
éveseket is.

Szent Tarzíciusz Társaság: (Horváth Szandi és Kosztolányi Andrea)
Azok a nagyobb ministránsok, akik több éve elkötelezetten ministrálnak, és vállalják a kisebbek oktatását, segítését, valamint a liturgia szépségén buzgólkodnak.

Hittanos hétvégék: (korcsoportonként van felelős)
Minden hittancsoporttal tavasszal és ősszel eltöltünk egy közös hétvégét péntek estétől vasárnap délig. A hétvége alkalmas a közös
beszélgetésre, játékra, imádságra, egymás jobb megismerésére.

Családos lelki hétvégék: (Tamási Ferencné Ildikó)
Tavasszal és ősszel szervezünk ilyen hétvégét Péliföldszentkereszten. Itt lehetőség van arra, hogy olyan családok eljöhessenek, akik
kisgyermekeik miatt nehezen mozdulnak ki. A gyerekeknek külön programokat is szervezünk, eközben a felnőtteknek lehetőségük
van komolyabb beszélgetésre. Előadókat is szoktunk hívni.

Teréz anya kör: (Király Gabi néni)
Nyugdíjasok összejövetelei.

Baba- mama kör: (Kornhoffer Tünde)
Csütörtökönként 9- 11.30 óráig a nagyteremben

Nemzeti kör: (Kovács Ágostonné Ari néni)
Rendszeresen szervez előadásokat, összejöveteleket ökumenikus szellemben.

Lelkigyakorlatok: (változó)
Időnként külön lelkigyakorlatokat is szervezünk.
Sok egyéb programunkról folyamatosan olvashat újságunkban, és hirdetőtábláinkon.
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HÚSVÉT A TEMPLOMUNKBAN
NAGYCSÜTÖRTÖK
•
•

Ünnepi Szentmise és oltárfosztás 18 óra
20- 21 óra egy óra virrasztás Jézussal

NAGYPÉNTEK
•
•
•

Keresztút Jézus halálának órájában 15 órakor
Szertartás 18 óra (hódolat a kereszt előtt)
Virrasztás, a templom 21 óráig nyitva.

NAGYSZOMBAT
•
•

Szentségimádás a SZENTSÍRNÁL egész nap 8órától.
Tűzszentelés és húsvéti szertartás 19.30 órai kezdettel (keresztségi fogadalmunk megújítása)

HÚSVÉT VASÁRNAP
•

Szentmise és körmenet 9.30 órai kezdettel

A liturgia minden része fontos, csak úgy teljes a húsvéti ünnep, ha mindegyiken részt veszünk!

Hittanórák rendje a
2008-2009- es tanévben:

Óvodások: szerda 17- 18 óra Magyarkútiné Judit
I.oszt.: csütörtök 17- 18 óra Tamásiné Ildikó
Elsőáldozásra készülők II.-III. osztályosok: szerda 17- 18 óra Tamásiné Ildikó
Volt elsőáldozók III.- IV. oszt.: szerda 17- 18 óra Bernáth Mária
V.-VI.-VII. oszt: csütörtök 17- 18 óra Plébános, szerda 18- 19 óra Plébános
VIII.- gimnazisták: csütörtök 18- 19.30 óra Plébános
Szülők: szerda 17- 18 óra Plébános
Felnőtt hittan: csütörtök 19.30 -21.15 óra (kéthetente) Plébános
Azok a felnőttek, akik keresztelésre, elsőáldozásra, bérmálkozásra szeretnének jelentkezni, keressék meg a
plébánost a Szentmisék után.

Szent György hava
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Yvette virágüzlet

Urnafülkék
válthatók a Fatimai

Szűzanya
Templom

altemplomában.
Érdeklődni lehet a

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

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
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 felvilágosítás:

Szent István
Védnöke
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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2. Hogy segitett szomjas hadán Szent László, amikor elfogyott minden innivalójuk? Ugorj előre mindig hármat
az ABC-ben, és megtudod!
Dzs-m-ő-ő-z-r dzs-y-i-y-q-r-m-r-r y q-g-i-í-z-zs-n- í

Szent György hava

1. Kiről szól a történet?

3. Szent László hadával a kunokat üldözte, már majdnem
beérte őket, amikor a kunok megnyitották tarisznyájukat,
és a rablott aranyakat kiszórták. A magyar katonák rögtön
abbahagyták az ellenség üldözését, és az aranyra vetették magukat. Szent László ekkor az Úrhoz fohászkodott
segitségért. Mi történt?
A zord ajtonálló rettentő alabárdja nyikorgott, a kastély
kapujánál ölyv vijjogott, és veszélyes árnyak lebegtek
tova olykor zöld tölgyerdő aljába kisértetiesen.
4. Szent László egy látomás nyomán templomot épittetett
Szűz Mária tiszteletére, és ide helyezte el a bihari püspökséget. Melyik ez a város?
- mi elől menekült Noé a bárkájára?
- Hogy hivták Mózes testvérét?
- Hogy hivják a zsidó tanitót?
- szárnyas égi lény
- Góliát ellenfele

5.

Hol temették el Szent László királyt?

1. Megfejtés: Özönvíz, elsőszülött, Szodoma, Pál, róráté, Éva,
Márk vagy Máté: Veszprém
2. Megfejtés: vezeklőöv
3. Megfejtés: (12*5-40)/2=10

4. Megfejtés: Ottokár

6.
László király leányát a bizánci császárhoz adta feleségül, igy unokája, Emmánuel bizánci császár lett.
László leányát Szent Iréne néven az ortodox egyház szentté avatta. Hogy hivták Szent László leányát magyarul? Ha a cirill betűket latinra váltod, megtudod!
ПИРОШКА

