SZENT ISTVÁN VÉDNÖKE
Soroksár-Újtelepi Szent István Plébánia lapja
2013 Advent

PLÉBÁNIÁNK ADVENTI
PROGRAMJAI
Hagyományos adventi hajnali misék (roráté) minden reggel 6 órakor
Az adventi gyertyák ünnepélyes meggyújtása minden szombaton este 6 órakor
Pásztorjáték december 24-én délután 16 órakor
Ünnepi szentmisék: december 24-én éjjel 12 órai, és
december 25-én fél 10 órai kezdettel.
Szent Család Vasárnapja: december 29-én fél 10 órakor szeretettel várjuk ünnepélyes
áldásra mindazon családokat, akik nálunk kereszteltették gyermeküket, itt kötöttek katolikus
házasságot, és természetesen a plébániánk közösségéhez tartozó családokat is!

A képen az örvendetes rózsafüzér harmadik titkát ábrázoló mozaik vázlata lázható. A titkokkal
templomunk karzatát szeretnénk díszíteni, reméljük a tervekből egyszer valóság lehet…
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Szállást keres a Szent Család

Szállást keres a Szent Család,
de senki sincs, ki helyet ád,
nincsen, aki befogadja
ki égnek s földnek az ura.
Így
kezdődik
egy
karácsonyi dal, mely a kétezer éves
nagy kérdést idézi, miért nincs helye a világban a Megváltónak? Kinek nem kell a megváltás?
Első alkalommal talán József kopogott, és Mária csak állt mellette.
Ketten voltak, az ajtók nem nyíltak
meg. Pedig nem kellett félni tőlük,
nem fegyveres rablók voltak, csak
egy házaspár, ahol a feleségen látni kellett, hogy bármelyik percben
megszülhet. Ha egy ilyen pár előtt
becsapják az ajtót, akkor kinek
fogják megnyitni? Nos, a helyzet
önmagáért beszél, és tart ez már
kétezer éve. Zárva az ajtók, bénák

a kezek, vakok vagyunk,
és romlottak.
Jó lenne valamit
javítani a helyzetünkön.
Mondjuk ott áll az ajtóban
Mária, karján a kis Jézussal, koronával a fején, és
akkor hirtelen meggyógyulunk. Mozdul a kezünk a
kilincsre, felismerjük, akit
látunk, szívünket elönti a
szeretet és a jóság.
Az emberiség keresztény része ezt tanulja
már kétezer éve. Abban
reménykedik, hogy eljön,
kopogtat, és mi fölismerjük. Nem azután, hogy
már elment, hanem ott,
azonnal, még akkor amikor egyet koppan az ajtó.
Az emmauszi tanítványok
nem voltak ilyen szerencsések, pedig jól ismerték a Mestert. Akkor
gyúlt csak fény bennük, amikor
már messze járt.
Az idő is későre jár,
a madár is fészkére száll.
Csak a Szent Szűz jár hiába
Betlehemnek városába.

halk nesz az, amit észre kell venni.
Ilyenkor kell elmúlnia a bénaságnak, hogy megnyithassuk a bezárt
ajtót, és meg kell tisztulni, hogy a
szív nyitva álljon a szeretetre. Egy
ilyen városban már nem kell aggódnia Máriának és Józsefnek.
Legalább ti jó emberek,
fogadjátok e kisdedet!
Házatokba boldogság száll,
Ha betér az égi Király.
Ha pedig belépett Mária, ott meg
fog születni Jézus. Föl fogjuk ismerni, és Ő is megismer minket.
Így van ez már kétezer éve. Az
emberek várnak, igazi ünnepre készülnek, a legnagyobbra. Enélkül a
kezdet nélkül ugyanis lehetetlen a
folytatás. Ha Jézus nem lép be az
életünkbe, nem nyitunk neki ajtót,
idegenek maradunk egymásnak.
Ha eltaszítjuk magunktól, sohasem
fogjuk megtudni, hogy nincs más út
az Atyához, csak általa. Az Örömhír ismeretlen marad számunkra,
minden más csak üres bölcselkedés, haszontalanság.

Ne sírj tovább Szűz Mária
ne menjetek ma máshova!
Nehéz kérdés azt eldönteni, hogy Szállásunkat mi megosztjuk,
mikor jön el a nagy pillanat? Azt az kis Jézuskát befogadjuk.
órát és azt a percet nem tudhatjuk.
Lehet, hogy éppen most szalasztot- Ez a keresztény kiállás, a hit megtuk el. Ezért a hívő emberek meg- vallása. Nálunk fog lakni Jézus! Ez
érezték annak a szükségét, hogy olyan jó gondolat, hogy ezt át kell
legyen az évben egy olyan időszak, élni. Keresztény családok ősidők
amikor megtanulunk várni erre a óta szokásban tartják, hogy megpillanatra. Ezt nevezik Advent- rendezik Mária és József befoganek. Ilyenkor kell javulnia a hal- dását, Jézus megszületését a hajlélásunknak, mert lehet, hogy nem kukban. Ezek a családok életre kelégzengés és dübörgés, hanem egy tik ezt a misztériumot. Jelképesen
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elindítják a Szent Családot, és egy
ajtón egyszer csak kopogás hallatszik… és ezt követően minden este
egy másik család ajtaján kopogtat
valaki. Az ajtók pedig kinyílnak, a
’Vendégek’ belépnek, és ott maradnak. Reményünk szerint örökre.
Megszületik és ott marad, ez minden keresztény család reménysége.
Adjon Isten jó éjszakát.
Küldje hozzánk őrangyalát.
Terjessze ránk szent áldását.
Köszöntsük a Szűz Máriát!

félni, a Szent Család mindenki ajtaján belép, nem válogat, nem bizalmatlan. Ha elüldözzük, elmegy,
ha befogadjuk, szállást talál nálunk, életünk részévé válik, jóban
és rosszban egyaránt. Annak idején
csak egy istálló lehetett a szállásuk,
azt is elfogadták. Jó emberek vették körül őket, akik megtették, amit
kellett. Sok minden változott azóta,
de a legfontosabb nem. A Szent
Család ma is járja a világot, és bebocsájtást kér, keresi a jókat.

Köszöntsük a Szűz Máriát,
Az örömhír azonban mindenkinek Vele együtt az ő szent Fiát!
szól. Nyissa ki az ajtaját, nyissa ki Jézus, Mária szent neve,
a szívét mindenki, aki vágyik az Legyen nekünk örömünkre!
igazságra és az életre. Nem kell

Így fogunk ünnepelni. Ilyen lesz a
Karácsony, ilyen lesz a megváltás.
Nálam akar megszületni a Megváltó, talán épp itt van a megváltásom pillanata. Ünneplőbe öltözve
várom-e, vagy a nagy rohanásban
meg sem látom, hogy megállt előttem valaki?
Magunkra maradunk-e, vagy része
leszünk egy családnak, mely egykor elindult a világba, hogy nekünk
adja a fiát? Ez a család azóta hatalmasra növekedett, de ma is úgy
gyarapszik, mint a kezdetekkor:
bebocsájtást kér. A szívekbe.
2013. Advent
D CS

Több mint tíz éve működik plébániánkon a Baba-Mama Kör. Idén szeptembertől
szerdánként 9-11 óráig felújított Közösségi Termünkbe
szeretettel hívunk és várunk minden kisgyermekkel otthon levő édesanyát!
A délelőtt programjában a megérkezés és levetkőzés, cipőváltás után éneklés-verselés következik. Ebben az
időben figyelmünk teljesen a gyermekeinké. 10 óra tájban megterítünk az otthonról hozott gyümölcsökkel,
rágcsálnivalókkal. A tízórai elfogyasztása után az anyukák ismerkedhetnek, beszélgethetnek egy csésze tea
mellett. Legkésőbb 11 órára rendet teszünk, elpakolunk, és elbúcsúzunk. Sokszor még együtt megyünk át a
játszótérre, hogy a délelőtti levegőzés is meglegyen.
Örüljünk, játszunk együtt gyermekeinkkel - nem mintha nem lenne otthon dolgunk-, hanem mert ezeket az
alkalmakat később nem pótolhatjuk semmivel!
További információk: Magyarkúti Juditnál a +36-20-205-7616-os telefonszámon.
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Bokréta-ünnep
A hagyományok szerint egy zöld faág kitűzésével jelzik azt az
építők, amikor a kivitelezés során elérik az épület legmagasabb
pontját. Idén mi is elértük ezt a pontot.
A zarándokház-építés II. üteme 2012 őszén vett újra lendületet. A pályázaton nyert pénzt 2012 novemberében folyósították
és 2013 márciusáig fel kellett használni. A körülmények tehát
arra kényszerítettek bennünket, hogy télen álljunk neki a hiányzó
szerkezeti munkáknak, illetve a tető építésének. Jelentős saját erőt
is felhasználva sikerült tavaszig a tetőszerkezetet fóliával ellátni,
de ettől csak a beázások egy része szűnt meg. Az Önkormányzat
segítségével sikerült közösségünk pénzügyeit ismét egyenesbe
hozni, így augusztus folyamán a már málladozni kezdő fólia fölé
sikerült a cserepet elhelyezni. Az épület Ördögszekér utca felé
eső homlokzatán elhelyeztük a két nagy oldalablakot és a kinyúló

HITOKTATÁS AZ
ÁLLAMI ISKOLÁKBAN
2013 szeptemberétől az állami iskolákban bevezetésre
került az erkölcstanoktatás. Ezzel egyidejűleg lehetőség
nyílt arra, hogy a szülők gyermekeiknek a katolikus hit- és
erkölcstan tantárgyat válasszák, vagyis hogy a gyermekek
órarendi keretben tanulják a hittant. Ez 2013 őszétől az
első és az ötödik osztályokban került bevezetésre felmenő
rendszerben, ami azt jelenti, hogy 2014 őszétől már az első,
második, ötödik és hatodik évfolyamokon lesz hitoktatás.
Miért fontos gyermekeink hitre nevelése?
Az istenkeresés minden emberben benne gyökerezik:
minden ember tapogatózik Isten felé. De a globalizált társadalom lerombolta az értékeket, elvette az eszméket és a

kistetőt lebádogoztuk. Ezután kezdhettünk neki a földszinti nagyterem renoválásának, melyet a víz és penész időközben használhatatlanná tett. Vakolás, festés, némi burkolás és a tönkrement
álmennyezeti lapok cseréje vált szükségessé. A javítások 500.000
forintba kerültek, melynek harmadát a meghirdetett gyűjtésből
befolyt adomány fedezte.
2014-ben a külső nyílászárókra nyújtottunk be pályázatot, melyet reményeink szerint meg is nyerünk.
Mivel tető már van az elkészült részeken, a belső munkák elvégzésére a jövőben már csak a rendelkezésre álló anyagiak szerint kerül sor és többletköltség sem fog felmerülni a részletekben
zajló kivitelezés miatt.
Hogy mikor lesz kész az új nagyterem? Nem tudom, de annyit
ígérhetek, hogy mostantól minden évben haladhatunk valamen�nyit és a kellemetlen beázásoknak is végleg búcsút inthetünk!
Tamási Ferenc

szilárd etikai elveket. A televízióból, az újságokból és az
internetről zúdulnak ránk és gyermekeinkre a negatív hatások. Ezért óvnunk kell őket, hogy ne kerüljenek szerencseígéretekkel átitatott valláspótlékok fogságába. Meg kell
őket tanítanunk különbséget tenni igaz és hamis, helyes és
helytelen között, ehhez adhat jó támpontot az iskolai hittan. Mindemellett Európában még ma is a keresztény etikán alapuló polgári értékrend a meghatározó. Az európai
kultúra alapja pedig a Biblia, művelt ember nem boldogul a
Szentírás ismerete nélkül, ezt a műveltséget van most lehetőségük a gyermekeknek elsajátítani.
A jelenlegi tanévben szép létszámmal iratkoztak be hittanórára a gyerekek, köszönhető ez annak is, hogy a közösség fontosnak érezte a szülők előzetes tájékoztatását, és
személyesen szólította meg, és hívta őket a foglalkozásokra.
A gyerekek tanítása a Szent István Társulat új hittankönyv-
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sorozatából történik. Ez a korszerű tankönyv figyelembe
veszi a gyermekek életkori sajátosságait és a fokozatosság
elvét. Például az első osztályban megtanuljuk mi az imádság, kihez imádkozunk, beszélgetünk a templomról és a
szentmiséről. Negyedik évben erkölcstannal, a Tízparancsolattal, az irgalmasság cselekedeteivel és a Hiszekeggyel
foglalkozunk, míg az általános iskola utolsó évében megismerkedünk hitünk sokszínűségével, és már más vallások
tanításairól is beszélgetünk.
Némelyek talán úgy gondolják, hogy mindez felesleges megterhelést jelent a gyermekeknek, de nem tudhatjuk, nem-e egy hittanórán megfogalmazott gondolat indít-e

el nagy jótetteket, vagy csak tart vissza valami rossztól. Jézus Krisztus életének és tanításának megismerése által bármelyik gyermek eljuthat a saját személyes hitre. Az órákon
pedig nemcsak hittant tanítunk, hanem reményeink szerint
megtanítjuk őket élni is a hitet: hogy az életükben hogyan
válthassák valóra kereszténységüket, tettekben megnyilvánuló szeretetben. Ez pedig olyan nevelési cél, ami senki érzékenységét nem sérti, hanem méltó az emberi élethez.
Némethné Kiss Erika
hitoktató

A szellemi felfrissülés jegyében
Szeretettel várunk minden imádkozni szerető kismamát, anyukát, nagymamát és egyedülálló hölgyet plébániai
Szent Mónika-imakörünkbe.
Minden hónap második keddjén, 10 órakor találkozunk
felújított közösségi termünkben.

kérjük szent Ágoston édesanyjának közbenjárását is, és
rózsafüzér-imádsággal zárjuk a találkozást. Tanácsokat az
imakörben nem adunk, mert ez elsősorban egymás szeretetteli meghallgatásának a helyszíne, ahol Isten segítségét
kérjük és várjuk. Természetesen a kisebb-nagyobb gyermekeket is szivesen látjuk, akiknek játékteret biztosítunk.

Az alkalmakat rövid beszélgetéssel kezdjük, amelyben
mindenki röviden elmondhatja, milyen élethelyzetből érkezett az imádságra, majd Mária oltalmába ajánljuk családunkat, plébániánkat, és minden megoldásra váró gondunkat-bajunkat, illetve hálát adunk. A szent Mónika-imában

Mozgalmas hétköznapjainkban egyre kevesebb időt találunk a nyugodt imára. Ezért szeretnénk egy olyan helyet
felkínálni, ahol a bánatodért nem ítélnek el, örömeidben veled örülnek, és együtt lehetsz Azzal, akivel a legfontosabb
jó kapcsolatot ápolni!
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Pártfogónk, Mária
Októberi búcsúnk meghívott vendége Benvin
Sebastian Madassery, a Pápai Missziós Művek indiai
származású magyarországi igazgatója volt. Híres arról,
hogy szinte egész Magyarországot bejárta már, hogy
szereti az országot, és a magyarokat, és kiválóan beszéli a
nyelvet. Ha nem tűnne föl, hogy indiai, akkor pedig biztos
föltűnne a mosolya, és plébániánk tagjainak többször
volt alkalma megtapasztalni, hogy vicceket mesél az
előadásai alatt. A derű azonban az ő esetében semmiképp
sem jelent súlytalanságot: idén ősszel zarándokaink is
meghallgathatták egyszerű szavakban megfogalmazott,
ugyanakkor mélyenszántó gondolatait.
Három történetben világította meg a Szűzanya,
mint édesanya fontos tulajdonságait.
Hálaadással kezdte ünnepi szentbeszédét: hálát adott azért,
hogy már tíz éve szolgál Magyarországon, és felidézte,
hogy édesanyja emlékezett rá, hogy pontosan Magyarok
Nagyasszonya ünnepén indult el Indiából magyarországi
állomáshelyére. Ebben a személyes történetben tehát az
édesanyáknak az a tulajdonsága domborodik ki, amelyben
gyermekeik életének minden fontos momentumára
emlékeznek. Gondolhatunk mi is a Szűzanyára ilyen
édesanyaként. Példaként állította elénk szülőhazájának
keresztényeit, akik az egész októberi hónapot Máriaünnepként ülik meg, minden nap szentmiséken, és közösségi
imákon vesznek részt, sőt a Szűzanya szobra családoknál is
szállást vesz egy-egy napra, így szenteli meg a falut. Óriási
kegyelmeket hordoz ez a vallásos áhitat, amely látható
jelekben, gyógyulásokban is megmutatkozik.
A második személyes történetben Mária olyan
édesanyaként jelenik meg, mint aki nem késlekedik
a gondoskodásban. Elmesélte, hogyan veszítette el
rózsafüzérét, és sétája közben hogyan talált két nappal
később egy másikat. Isten ajándékának tekintette ezt a
talált rózsafüzért, és ma is úgy őrzi, mint Mária védelmének
jelképét.
A harmadik történetben egy fiú és édesanyjának
egymásra találását mesélte el Sebastian atya. A fiú
gyermekként egy sérelem miatt hagyta el a szülői házat,
majd mikor már senki sem reménykedett benne, visszatért
falujába, édesanyja pedig hosszú évek után első szavairól
felismerte az ő elveszett fiát benne. Ugyanígy a mi
Égi Édesanyánk sem mond le rólunk, nem szűnik meg
imádkozni értünk.
„Nekünk is van édesanyánk. Bennünket Krisztus
Urunk Máriára bízott, akinek gondja van ránk. Nekünk,
magyaroknak nagyon fontos ezt a szívünkbe vésnünk, hogy
az Ő pártfogását még erőteljesebben kérjük. Sok minden
történt itt Magyarországon az évek alatt. A történelmünk

bizonyítja, hogy mennyi szenvedés, megpróbáltatás
kísérte ezt a népet, de mi még mindig megmaradtunk,
itt vagyunk. Ennek az az oka, hogy olyan erős védelem
alá vont bennünket a Szűzanya, amit senki más nem
tudott sem pótolni, sem eltörölni. Krisztus ezért adta
nekünk anyánkul az Ő édesanyját. Szent István király is
felismerte ezt. Kétségbeesve kereste, hol lehet menedéket
találni, és ő is csak Máriát találta, ezért az ő oltalma alá
helyezte Magyarországot, tehát bennünket is. Ezért minden
zarándokút erősítsen meg bennünket abban a hitünkben,
hogy a Szűzanya mindig védeni fogja a gyermekeit, soha
nem fogja árván hagyni őket. Ezen a mai napon, amelyen
hálát adunk Istennek égi édesanyánkért, aki valóban
hűséges hozzánk, kérdezzük meg magunktól, vajon mi
mennyire vagyunk hűségesek hozzá?”
Végül Sebastian atya örömét fejezte ki afölött,
hogy a jelenlevők valóban szeretetükkel vették körül a
Szűzanyát, és kérik pártfogását az életük során. Szent
István király példáját állította az egybegyűltek elé, akinek
legnagyobb kincse Magyarország volt, és arra buzdított,
hogy hozzá hasonlóan mi is ajánljuk a Szűzanya oltalmába
minden kincsünket, és nehézségeinket is, és akkor az ő
pártfogása védeni fog bennünket, mert nincs nála nagyobb
pártfogónk. Szentbeszédét hálaadással zárta, mindannyiunk
imáját kérve, hogy legyünk munkatársai Anyánknak abban,
hogy Fia tanítása minél több ember szívéhez eljuthasson.

szhe
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Egymásért küzdünk
Kell egy csapat! És nekünk ősz óta van: méghozzá foci! A
Katolikus Bajnokság harmadosztályában az őszi fordulót öt
győzelemmel és egy döntetlennel az első helyen zárta plébániánk
focicsapata. A hitetlenkedők megnyugodhatnak: nem véletlenül
győztük le mindig a rendőröket Sportnapon, a fiúknak pedig van
egy telük kigondolni, milyen is legyen a Szent István Plébánia
meze. Az indulásról az ötletgazda-szervezővel: Tóth Zoltánnal
beszélgettünk.
-Honnan jött a plébániai focicsapat ötlete?
- A nyári nagytáborban figyeltem föl arra, hogy milyen lelkesen
vettek részt fiatalok és idősebbek is a közös focizásokban. Akkor
még csak megemlítettem néhány embernek, hogy mi lenne, ha
ennek szervezett kereteket adnánk, és sokan bólogattak az ötletre,
de nem gondoltam, hogy ilyen nagy számú érdeklődő lesz rá.
Inkább a lelkiismeretem megnyugtatása miatt hirdettem meg ezt
a lehetőséget, gondolván, hogy ha már nyáron én vetettem föl,
akkor csak a végére járnék, hogy van-e lelkesedés még ősszel is.
-Annyira volt, hogy be is neveztetek a Katolikus Bajnokságba.
-A Regnum csapatával fociztam ebben a bajnokságban 17-18
éves koromtól mostanáig, megvolt a kialakult baráti társaságom,
ezt a bajnokságot ismertem. Ez talán csak annyiban különbözik
egy hagyományos bajnokságtól, hogy csúnya beszédért sárga lap,
durvább szabálytalanságért pedig kiállítás jár. Egy darabig maga
a bajnokság indítása is kérdéses volt, szóval most sok minden
összejött, hogy végülis elindulhattunk. Tizenöt fős keretet kellett
nevezni, azt mondanám, hogy tíz stabil emberünk van.
-Milyen a korosztályos összetétele a csapatunknak?
-Legfiatalabb tagunk Dávid, aki 16 éves, rajta kívül még négy
hasonlóan fiatal, öt-hat középkorú, és pár 35 évnél idősebb apuka a
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tagja csapatunknak. Nem csak azért örülök ennek a lehetőségnek,
mert jobban megismerhetjük egymást – elcsodálkoztam, hogy
milyen ügyes focisták vannak a közösségünk tagjai között, sokan
közülük hobbi szinten komolyabb focista múlttal is rendelkeznek,
nem beszélve a fiatal titánokról, akik hetente több alkalommal
is rúgják a bőrt. Ez is jó, hogy látjuk, értékeljük a másikban az
ügyes focistát, ám ezen felül emberként is megtudunk egymásról
ezt-azt: vérmérsékletét, tűrőképességét, és az utazás lehetőséget
ad arra is – a III. kerületben vannak a meccsek –, hogy a focin
kívül másról is beszélgessünk. Igazából remek alkalom arra, hogy
olyan emberek találkozzanak egymással, akik a szentmiséken
kívül sehol máshol nem találkoznának: hidat képez a plébánián
belül a korosztályok között.
-Szóval, közösségépítésnek sem utolsó.
-Különösen, hogy még nem is aknáztunk ki minden ebben rejlő
lehetőséget! Korábbi meccseimen gyakran láttam, hogy sokszor a
feleségek, barátnők, gyerekek is kijönnek szurkolni a meccsekre.
Ez persze kisgyerekesek esetében nem a konkrét meccsnézést
jelentette, de mégis megfigyeltem, milyen jól érzik magukat.
Remélem, hogy nálunk is lesz majd olyan alkalom, hogy a
szurkolóink eljönnek élvezni a játékunkat, vagy csak a tavaszi
napsütést!
-Személy szerint neked miért a futball lett a kedvenc sportod?
-Mint minden csapatsport, ez is eléggé összekovácsolja az
embereket. A győzelem nem egy emberen múlik, hanem a
többieken is, de nem is csak magadnak győzöl, hanem a többiekért
is, az ő győzelmükért is küzdesz. Nekem ez tetszik a fociban:
hogy a magam teljesítményét oda tudom tenni a csapat sikeréért,
és ezt az elszántságot érzem most a többiekben is. Ez tetszik a
legjobban a mi csapatunkban.
Sz. H. E.

A csapat tagjai balról jobbra: Tamási Benjamin, Kiss Ádám, Kiss Máté, Szabó Dániel,
Szegő Márton, a csapat „főszurkolója”: Tóth Domonkos, Tóth Zoltán, Király György,
Lénárt Zoltán; a képen nem szereplő csapattagok: Rutthner Attila, Makó Csaba, Király
Péter, Csanády Péter, Vikár Bence

Advent
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Soroksár-Újtelepi Tipegő családi napközi

● Alkalmi gyermekfelügyelet 14 éves korig

Szeretettel várunk minden 1,5 és 3,5 év közötti gyermeket

● Születésnapok lebonyolítása

Újtelepi Tipegőnkbe!

● Képességfejlesztés

Miért válassza gyermeke napközbeni felügyeletére Újtelepi
Tipegőnket?

A havi díj tartalmazza:

Kislétszámú csoportunk lehetőséget ad a gyermekekkel való
egyéni foglalkozásra, a sajátos

● angol gyermekeknek

igények, egyéni kérések figyelembevételére, kielégítésére.
Mit nyújt Újtelepi Tipegőnk?
● Rugalmas napirend
● Szakszerű foglalkozások
● Anyanyelvi nevelés mondókákkal, versekkel
● Átvezetés a családból a „bölcsödébe”

● mozgásfejlesztő torna
● játékos –zenés hittan
● zeneovi
● meseterápia
● napi kézműveskedés
További információ: www.ujtelepitipego.hu , +3630-567-52-50, ujtelepitipego@gmail.com

● Minden nap levegőzés, udvari játék

Templomunk nyitvatartása:
Hétfön: 17 - 18
Kedden: 17 - 19
Szerdán: 17 - 19

Csütörtökön: 9 - 12, 17 - 19
Pénteken: 16 - 19
Szombaton: 16 - 19
Vasárnap: 8 - 1130, 1630 19

Yvette virágüzlet
Virág, ajándék, alkalmi,
menyasszonyi csokrok,
kosarak, koszorúk
megrendelhetők
1237 Bp. Vörösmarty u. 221.
Sósmocsár u. 9.
Temetősor kőépület
Tel.: 284 86 14

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

Urnafülkék válthatók a

Fatimai Szűzanya Templom
altemplomában.

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

