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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 következőképpen:

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 szent sír 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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Húsvéti szentek ünnepei
A Húsvét világa egészen rendkívüli embernek, természetnek egyaránt. A világ megtelik energiával, az élet 
gyors növekedésnek indul, új életek fakadnak. Azok a növények, melyek egy évvel ezelőtt borították be a tájat, 
és a tél folyamán a halál nyelte el őket, most újra megjelennek, és élnek, növekednek. A kiöregedett állatok 
helyét fiatalok váltják fel, úgy tűnik, a világ halhatatlan. Jön az Emberfia, és nem kell több neki, mint három 
nap, hogy megmutassa, amit látunk és tapasztalunk az egész világon, az Isten törvénye, örök érvényű.

Az Emberfia mellett ott vannak kitartó és állhatatos követői. Férfiak és 
nők, fiatalok és idősek egyaránt. Az ünnepkör első napjaiban, április 29-én 
tartjuk Sziénai Szent Katalin ünnepét. A 14. század második felében élt 
Katalinról nagyon sokat tudunk, kortársai erős akaratot és kitartást, csodás 
bölcsességet és gyógyító erőt jegyeztek föl róla. Az ő korában történt 
meg az, hogy szakadás állt be az egyház vezetésében, és Róma mellett a 
franciaországi Avignonban is működött egy pápa, éppen a keresztények 
egységének megcsúfolására. Ez a fiatal és szentéletű leány azt a célt tűzte 
ki magának, hogy újra egységet teremt az Egyház vezetésében. Imái, 
áldozata, az a hatalmas tábor, mely a nyomába szegődött, elérte célját. Az 
avignoni udvar bezárt, a szakadás helyébe az egység lépett, és az a fiatal, 
aki hatéves korában azt kérte imájában, hogy az ő jegyese hadd legyen 
Jézus, 33 évesen, sok szenvedés és megpróbáltatás közepette eltávozott.
Üzenete a ma emberének a következő lehet: tisztának maradni, 
rendületlenül hinni, böjtölni és imádkozni egy hatalmas és nagyszerű cél 
érdekében. Aki ezt vállalja egy életen át, még életében elnyeri jutalmát.
Katalint II. János Pál pápa 1999-ben Európa egyik védőszentjévé avatta.

Néhány nap elteltével Szent Flórián üdvözöl minket május 4-én. Szobraival, képeivel szinte az egész országban 
találkozhatunk. Ő a tűzoltók védőszentje, és ezt azzal érdemelte ki, hogy egy római erőd parancsnokaként 
szörnyű tűzvészből mentette ki a rábízott katonákat. A 3. században élt a mai Ausztria területén. A 304. évi 
keresztényüldözések idején bátran kiállt üldözött társai mellett, ezért szörnyen megkínozták, majd követ kötve 
a nyakára, egy hídról az Enns folyóba taszították. Ez az a folyó, amely a 906. évi Pozsonyi csata után a nyugati 
gyepű határfolyója volt, és ahol a sírja és a hagyománya akkor már századok óta elevenen élt. Nem lehet 
véletlen, hogy a tisztelete hazánkban is elterjedt, nem csak a bevándorló németek körében, hanem a magyar 
vidékeken is. 
Üzenete szép és példaértékű: kiállni a közösségért, szembenézni a hamis vádlókkal még akkor is, ha többen 
vannak, és hatalommal rendelkeznek. A gondjaimra bízott társaimért felelek, nem hagyok elveszni közülük 
egyet sem. A mai menedzseriskolák kiválóságai néha megfogadhatnák ezeket az eszményeket, és akkor talán 
nem arra használnák tudásukat és hatalmukat, hogy a rájuk bízott beosztottakat mikor és milyen indokkal lehet 
’leépíteni’. Flórián életét adta embertársaiért és a hitéért, és ha legközelebb áthajtunk az A1 autópálya hídján 
az Enns folyó felett, régi határőreink mellett jusson eszünkbe a mártírhalált halt szent is!

Flóriánt követi május 22-én Szent Rita ünnepnapja. Élete és halála igen különös, mert sok olyan jelet hordoz 
magában, melyet a mai kor emberének is érdemes fölismerni. Szinte követte Katalint, annak halálát követő évben 
született, idős szüleinek egyetlen gyermekeként. Fiatalon férjhez adták egy erőszakos, durva emberhez, akitől 
az egész falu rettegett. Az erőszakot alázattal tűrte, és imával kérte a változást, mely hamarosan bekövetkezett: 
a falurossza szerető férj és apa lett. Személyes tragédiája volt, hogy rövid időn belül elvesztette szüleit, férjét 
és két kicsi gyermekét is. 27 éves korára egyedül maradt. Életét ettől kezdve a fájdalom és szenvedés elviselése 
töltötte ki minden vonatkozásban. Krisztus töviskoronáját kérte, és homlokán egy szörnyű sebbel meg is kapta. 
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Itt az ideje, hogy vidám és sok nevetést felidéző történetre váltsunk. Aki 
mindezt előidézni képes, az Néri SzentFülöp, vagy aki csak a Legyetek jók, 
ha tudtok című filmből ismeri, annak Fülöp atya. Talán Ő ma a legnagyobb 
hiánycikk. Aki nem görcsöl a hitélettől, aki úgy imádkozik és cselekszik 
jót, hogy közben derűs marad és tréfás. Május 26-a az ünnepnapja, 80 éves 
korában halt meg 1595-ben. A igazán nagyszerű filmben életét a gyerekek 
nevelésére, gondozására áldozta. Emellett minden korosztály, Róma egész 
lakossága ismerte személyét, munkáját. Jelmondata így hangzott: csak a 
szeretet számít! Milyen érdekes, hogy aki ennek a szeretetnek, az embertársaink 
iránt válogatás nélkül megnyilvánuló szeretetnek az apostola, az nem tudja 
félrevezetni a világot, még akkor sem, ha a világ nem igazán hívő. Fülöp 
atya híres volt arról, hogy bolondot csinált magából, tréfáival távol akarta 
tartani a közösség hódolatát. Egyszerűen élt, az emberekkel érthetően beszélt, 
került mindenféle nagyzást és pátoszt. Arra viszont gondja volt, hogy derűt 
sugározzon és békességet. Számtalan történetet jegyeztek föl róla, egyet most 
én is felidézek. Fölkereste a rendházban a messze földön híres, nagy szentség 
hírében álló apácát. A holtfáradtan beeső Fülöp atya épp csak annyit kért, 
ha megmosná a lábát, mert az most nagyon jól esne neki. Persze a nővér ezt 

elutasította, Fülöp atya meg otthagyta, megjegyezve, hogy alázat nélkül ez a dolog nem az igazi. No igen! Ha 
minden csaló és képmutató megkapná a leckét, és az emberek nem félnének örömben és vidámságban keresni 
Isten jelenlétét, az tényleg Fülöp atya világa volna! Utolsó szavai, melyeket följegyeztek, közvetlenül halála 
előtt hangzottak el, valahogy így: „Nem félek. Isten jó. Majd egy kis elnézéssel lesz az ő ostoba és haszontalan 
Fülöpjével szemben”. Így is lehet búcsúzni a világtól. Ehhez sem kell más, mint egy egész élet, mondjuk olyan, 
mint Néri Szent Fülöpé.

Ez a seb haláláig nem gyógyult be. Böjtölt 
és imádkozott, megállás nélkül dolgozott és 
szolgált nővértársainak, amíg már az ágyából 
sem tudott fölkelni. Így halt meg 76 éves 
korában, hordozva magában a fájdalmat és az 
Isten iránt érzett határtalan szeretetet. 
Manapság minden bosszúságért és a 
legkisebb kudarcért is készek vagyunk az 
Istent hibáztatni, főleg azért, hogy érdemeink 
a saját nagyszerűségünkből fakadjanak. Ha 
pedig valami tragédia történik, fölcsattan a 
kérdés: és hol volt az Isten? Aki pedig kereste 
Istent, mint Rita is, megkapta a választ. Csak 
az lehet a baj, hogy ez a válasz pénzért nem 
kapható meg. Ennek az ára maga az élet.

Míg lapozgattunk a naptárban, lassan kiértünk a Húsvét nagy időtartományából. Megérkeztünk a nyárhoz, 
amelynek már más az üzenete, mások a színek és az energiák, új ünnepekre készülünk. 

2011. Húsvét          D.CS.
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Lepsénynél még megvolt. Ezzel a címmel 
adta elő plébániai színtársulatunk legújabb 
színdarabját, ami közönségsikert aratott az 
immár sokadik alkalommal megrendezett 
Szent István-bálon. Tradicionális bálun-
kon az előadáson kívül sokat táncolhat-
tunk, akár élőzenére is, amit Kaszab Tibor 
szolgáltatott. Jó volt együtt lenni, nevetni 
frappáns színészeinken, akik mint Tenyér 
úr, vagy éppen mint „régi motoros”  ala-
kítottak.
Köszönet a készülődésért a szervezőknek 
és a színészeknek egyaránt!

FARSANGOLTUNK! 
Mesés. Azt hiszem, ez a legtalálóbb jelző, 
ha az idei farsangi ifjúsági bálról beszélek. 
Hiszen hogyan máshogy is beszélhetnék 
egy olyan bálról, ahol Batmannel, Bénivel 
és Irmával, Törpillával, Darth Vaderrel, 
sok-sok Minnievel és más meseszereplők-
kel találkoztam? A mesés jelző ráadásul 
még a hangulat jellemzésére is alkalmas. 
Én is ott voltam, jót táncoltam a farkassal, 
ettünk-ittunk, vígan voltunk, itt a vége, 
fuss el véle, majd elcsúszik valamerre.

Szeretettel: Piroska
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Idén, immár ötödik alkalommal kerül megrendezésre az 
Élőrózsafüzér-zarándoklat, május 14-én.Az első, ehhez 
hasonló zarándoklatot először Bécsben rendezték, me-
lyen lelkes magyar fiatalok is részt vettek, majd a Bu-
dapesti Városmisszió évében a Szentlélek arra indította 
őket, hogy Budapesten is rendezzenek ilyen zarándok-
latot. Ennek már öt éve.

A zarándoklat lényege, hogy a zaránodkok Budapestet 
körbeimádkozzák. Egyszerre 9 pontból indulnak útra, 
templomokat, kegyhelyeket, kulturális-, építészeti-, ter-
mészeti értékeket keresnek fel, és közben imádkoznak a 
városért, a városban lakó emberekért.

A mi templomunkat a 7.szakasz érinti, mely szakaszon 
évről-évre több száz zarándok indul útnak és a nap vé-
gén közös püspöki szentmisén vesznek részt. Az idei 
évben a záró szentmisét Székely János püspök atya fog-
ja tartani.

A zarándoklat a Soroksári Nagyboldogasszony temp-
lomból reggel 7 órakor indul, áthalad az Erzsébeti teme-
tőn, majd a Fatimai Szűzanya templomunkban tart kis 
pihenőt és rózsafüzér-imádságot. Ezt követően a Sós-
mocsáron át az M5-ös út alatt megállva „városáldás”-
ban lehet részünk. A zarándoklat következő állomása a 
Pestszentimrei Szent Imre Plébánia, ahol közös imád-
ságunk után, ebédünket elfogyszthatjuk és talán „za-
rándokfagylalt”-tal, kávéval is kedveskednek a helyi-
ek. Ezután a Halmi-erdőben adhatunk hálát a teremtett 
világért, majd a Fadrusz János által készített keresztet 

megcsodálva jutunk el a Szemeretelepi Szent István Király 
Plébániára. Innen utunk a Pestszentlőrinci Főplébániára ve-
zet, ahol a zarándoklat 8.szakaszával találkozva már együtt 
haladunk a Havanna Lakótelepi Szent László Plébániára, 
ahol este 7 órakor püspöki szentmisén vehetünk részt.

Mindenkit szeretettel és bátorítva hívunk a zarándoklatra!

A terep nem nehéz, végig sík terepen haladunk, az eddigi 
tapasztalatok szerint szakaszunk az egyik legkedveltebb; 
fiatalok, családosok, kisgyermekesek akár babakocsival, 
középkorúak és sokszor idősebbek is szívesen zarándokol-
nak 1-1 kisebb részt kiválasztva, csatlakozva. A zarándokok 
közül vannak olyanok akik csak itt találkoznak egy évben 
egyszer, mégis a zarándoklat reggelén már ismerősként kö-
szöntik egymást!

Gyere!A zarándok csapat téged is vár!
Sosem késő elkezdeni!

További részletek: 
http://katolikus.webplace.hu/elorozsafuzer

Bernáth Mária

5. jubileumi Élő Rózsafüzér Zarándoklat
2011. május 14-én
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Ezzel a címmel tartotta Bíró püspök úr 
bevezetőjét a családokról szóló nem-
zetközi konferencián. Miért ez a fur-
csa felszólítás, talán akik családban 
élnek nem tudják, mi a hivatásuk, nem 
tudják, hogyan kell úgy élni egy csa-
ládban, hogy az Isten terve szerint való 
legyen?
A Szentírásban és II. János Pál pápa 
apostoli buzdításában a családi közös-
ségről ( Familiaris consortio) részlete-
sen ki van fejtve, hogy Isten tervében 
hol a helye a házasságnak, a családnak 
és mi a feladata és küldetése a világban. 
A püspök úr megfogalmazásában:”A 
család Krisztus szeretetét befogadó 

Család, légy ami vagy!
és továbbadó közösség kell, hogy le-
gyen.” Minden emberben mélyen él 
az a vágy, hogy valakihez tartozzon és 
továbbadja az életet. Mégis azt látjuk, 
hogy környezetünkben egyre kevesebb 
a jól működő, boldog házasság, család. 
Sokszor általunk stabilnak gondolt, 
harmonikusnak látszó családok élete 
hullik szét szemünk láttára.
Vajon mi ennek az oka? Ma már egész 
másként zajlik a családok élete, mint 
akár 70-80 évvel ezelőtt. Felgyorsult 
életünkben nagyon beszűkült az a tér 
és idő, amelyet a család valóságosan 
együtt tölt. Sokszor a hírközlő esz-
közök mértéktelen, túlzó használata 

szinte ellehetetleníti a családtagok 
közti kommunikációt. Leülünk a szá-
mítógép, tv elé és meg sem halljuk, 
ha szólnak hozzánk. Nehézség az is, 
hogy a nők sokszor kénytelenek anyai 
hivatásukat szembeállítani polgári hi-
vatásukkal anyagi vagy egyéb okok 
miatt, a férfiaknak pedig sokszor olyan 
sokáig benn kell maradniuk a munka-
helyükön, hogy emiatt kiszorulnak a 
család életéből.
Nagyon fontos, hogy a családtagok 
elég időt tudjanak tölteni egymással, 
odafigyeljenek a másikra, legyenek 
meghatározó közös élményeik. Csa-
ládban a közösség szempontjai kerül-

A Család Éve alkalmából március 31-én a Szent István 
Bazilika előtti térre várták a családokat egy rendhagyó 
programra, a másnapi EU családminiszterek buda-
pesti összejöveteléhez időzítve. Élőképet formáltunk 
a helyszínen kapott színes esőkabátok segítségével. 
Európa kék alapszínén fehér keresztet formáltunk, az 
EU 12 csillagával, és piros szívvel a kereszt vízszin-
tes ága fölött, amelyre egy molinót tartottunk, rajta a 
„család” szó volt felírva különféle nyelveken. Ezután a 
Bazilikában ünnepi műsorra került sor, amelyet Szám 
Katalin, a Képmás magazin főszerkesztője szervezett, 
Lovász Irén, Ákos, Szandi, Lackfi János, és Ókovács 
Szilveszter közreműködésével. A leginkább talán az 
ötgyermekes Lackfi János költő szavai maradtak meg 
bennem, aki a család működését cirkuszi akrobata-mu-
tatványhoz hasonlította. Mindig van valaki, aki zuhan, 
de mindig van egy kéz, ami kinyúl, és elkapja, és ez a 
kéz nem is mindig a legerősebb családtagé: sokszor a gyermekeink teszik lehetővé a továbblépést, az újra-nekirugaszko-
dást. A műsort követően dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek rövid igeliturgiát tartott, beszédében kiemelve a csönd, a 
szeretetteljes családi foglalkozás, és a munka jelentőségét, mint olyan jellemzőket, amiket a Szent Család életéből elta-
nulhatunk. Végül ünnepélyes áldásban részesítette a családokat, illetve a jelenlévő családtagokat. 

szhe

Családünnep a Bazilikánál 
ÖRÖMÜNK A CSALÁD
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nek előtérbe, már nem én vagyok a 
fontos, hanem, hogy mi a jó nekünk. 
Ez természetesen áldozatokkal, lemon-
dással is jár. A hitelesen megélt szere-
tet gyermekeink számára is minta, ami 
jó alap lehet az ő családalapításuknál. 

Székelykapu-állítás
Az egy évvel ezelőtt megfogalmazott elhatározás 
hamarosan célba ér, ugyanis április 30-án székely 
mesterek Pap Jenő vezetésével leszállítják a kapu 
elemeit, és helyben összeszerelik, felállítják azt. A 
munkát megelőzően alapozási feladat hárul ránk, 
melyet Tamási Ferenc testvérünk készül elvégezni.
A kapu felszentelésére a május 15-i búcsú al-
kalmával kerül sor. A szertartást vendégünk, a 
meghívásunkra itt tartózkodó Mátyás Károly 
székelyudvarhelyi főesperes atya végzi el (aki-
vel interjút májusi zarándokújságunkban, és az 
interneten olvashatnak az érdeklődők – a szerk). 
Székelyföld fájából készült helybéli mesteremberek 
munkáját áldja meg erdélyi paptestvérünk.
Mindez annak a jegyében történik így, hogy egy 
évvel ezelőtt az új országgyűlés törvényt fogadott 
el a Nemzeti Összetartozás Napjáról, mely egybe-
esik a trianoni békediktátum aláírásának napjával, 
egyidejűleg kiterjesztette a magyar állampolgárság 
megszerzésének jogát a határon kívül élő magyar-
ság számára is. Ekkor vettük le ünnepi megemlé-
kezés keretében a nemzeti zászlónkról a gyász-sza-
lagot, mely 2004. december 5-e óta emlékeztetett a 
minket ért veszteségre és további feladatainkra, és 
ekkor született meg az elhatározás, hogy ennek a 
fordulatnak méltó emléket fogunk állítani.
Terveink szerint június 4-én, a Nemzeti Összetar-

tozás Napján megemlékezést tartunk közéleti személyiségek meghívásával, hogy megfelelően méltassuk és 
tudatosítsuk minden testvérünkben és a helyi lakosságban, hogy a nemzeti összetartozás gondolata mennyire 
fontos számunkra, és hogy milyen sok értelmezésre ad lehetőséget, kitárva ezzel az összefogás irányába vezető 
úton minden kaput.

Ezekre a rendezvényekre, a felszentelésre és a megemlékezésre, szeretettel és tisztelettel
meghívjuk kedves olvasóinkat és családtagjaikat, barátaikat és ismerőseiket!

Nyilvánítsuk ki az összetartozás iránti elkötelezettségünket, az egymás iránt érzett felelősséget, az örömben és 
bánatban való osztozást, határon innen és túl!
2011. Húsvét          D.CS.

A család közös élete Krisztus életéből 
táplálkozik a közös imádság, Szentírás 
olvasás, szentségek közös vétele és a 
liturgikus ünnepekre való készület ál-
tal.

Isten segítségével tudunk a szeretetet 
hitelesen őrző, megélő és továbbadó 
közösséggé: családdá lenni.

Tamásiné Ildikó
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Köszönetnyilvánítás és beszámoló
2011. március 6-án jótékonysági koncertet tartottunk templomunkban egy árvízkárosult család számára, amelyet 
a Csili Ikonfestő Klubjának kiállítása követett a Közösségi Termünkben. Az ikonokat meg lehetett vásárolni, 
a bevételt szintén a családnak ajándékoztuk. A hangverseny nagyszerűen sikerült, a szólisták felkészülten, 
színvonalasan játszottak, énekeltek. Felemelő volt hallani közel 50 kitűnő énekes előadásában a három záró-
kórust, trombita-szólóval, kamarazenekari kísérettel. Az ikon-kiállítás is jól sikerült. 
Némi szomorúságra adhatott okot, hogy az előadói apparátus létszáma nagyobb volt, mint a közönségé, ezért 
a bevétel összesen 170000 Ft lett, mely a felét sem tette ki annak az összegnek, melyre szükség lett volna. Az 
ecsegi édesanya, három gyermeke, és valamennyiünk imája azonban mégis meghallgattatott! A hangverseny 
utáni napokban érkezett egy nagylelkű felajánlás, ezzel együtt már el tudták végezni a munkálatok első felét, 
egy derítő kialakítását, mely a folyamatosan feltörő talajvíz miatt nagy nehézségekbe ütközött. A munkálatok 
második részében a fürdőszoba kialakítása történik majd, erre van szükség ahhoz, hogy a lakhatási engedélyt 
megkaphassák. Ennek költségeit a Máltai Szeretetszolgálat fogja finanszírozni. Ha sikerül, és beérkezik még 
néhány adomány, talán még egy egyszerű kerítést is tudnak majd emelni a ház köré, és akkor szeretnénk 
megajándékozni ezt a kis családot néhány haszonállattal és vetőmaggal, hogy ne csak halat, de hálót is 
adjunk.  
Így tehát összességében hálával és örömmel számolhatok be a koncert eredményéről. Köszönet mindenkinek, 
aki munkájával, szabadideje feláldozásával, adományával hozzájárult e rendezvény sikeréhez!

Bárkányi Gabriella

Szent  István Védnöke
Megjelenik havonta 2500 példányban Soroksár-Újtelepen a Fatima Csillaga

alapítvány gondozásában
Felelős kiadó: Király A. plébános, 

Szerkesztő: Szabóné Horváth Edina, 
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: szentistvanplebania@gmail.com, Honlap: www.fatimaiszuzanya.hu

Yvette virágüzlet
Virág, ajándék, alkalmi,
menyasszonyi csokrok,

kosarak, koszorúk
megrendelhetők

1237 Bp. Vörösmarty u. 221.
Sósmocsár u. 9.

Temetősor kőépület
Tel.: 284 86 14

Urnafülkék válthatók a 
Fatimai Szűzanya Templom

altemplomában.

Érdeklődni lehet a templom 
nyitvatartása idején a sekrestyében.

Tel.: 0630 266 3587


