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Október az újtelepi templomban
A

zarándoklatok
hónapjába
léptünk, ilyenkor még több
zarándok keresi fel templomunkat,
hogy itt imádkozzon, és lelkileg
megerősödve térhessen haza.
Újtelep
a
templomunkról
vált ismertté az országban és
Budapesten is. Eddig több mint
400 településről látogattak el
hozzánk és Budapest minden
kerülete
képviselteti
magát
zarándokkörünkben. Idén október
15-re várjuk a legtöbb zarándokot,
ez alkalommal Bábel Balázs
Kalocsai Érsek lesz a vendégünk. A
régi Soroksárról 14-én szombaton
érkezik gyalogos zarándoklat,
immár harmadik éve.
okan kérdezhetik, miért ilyen
fontos ez a hely, itt a város
szélén, ahova véletlenül senki sem
vetődik el, és ahova a városból is
igazi kirándulás eljönni. Ezt az
érdeklődést nem csak templomunk
különlegessége indokolja, hanem
kegyszobraink, amik nem csupán
szobrok, hanem fontos üzenettel
bírnak. Fatima világhírű kegyhely
Portugáliában, ahol 1917-ben
május 13-tól október 13-ig többször
megjelent Mária, felhívva a
ﬁgyelmet az imádság fontosságára.
Az imádság fontos eszköze Istennel
való kapcsolatunknak, de lehetőség
arra is, hogy másokért tegyünk.
Imádkozhatunk,
szeretteinkért,
bajbajutottakért, de országunkért
és a világért is. Az imádság olyan
eszköz, amivel felvehetjük a
küzdelmet minden rosszal szemben,
legyen az betegség, emberi és sátáni

S

a megtorlás éve volt, amiből az
Egyház sem maradt ki, Újtelepen
mégis valami új születhetett.
Ezt a reményt szeretnénk
szolgálni továbbra is azzal, hogy
képviseljük azt a reménységet,
ami az imádság lehetőségéből
fakad. Ennek az imádságnak
szimbóluma Mária, kinek szobrát
templomunk felmutatja minden
ember számára.
Kis templomtörténet:
2000. május. 13. Az építkezés
kezdete.
gonoszság, vagy bármilyen baj.
Érdemes belelapozni Zarándok
könyvünkbe, amit templomunk
belső bejáratánál helyeztünk el.
Ebben a könyvben olvashatjuk
mindazokat a kéréseket, amikért
zarándokaink rászánták magukat,
hogy itt imádkozzanak.
aga
a
kegyhely
is
imádságban
született.
A II. világháborúban, orosz
hadifogságban imádkozott Novák
József atya és fogadalmat tett:
ha hazajut, akkor a Fatimai
üzenetnek állít emléket. 1957ben tudta teljesíteni fogadalmát
Újtelepi
lelkészként,
amikor
szobrainkat Fatimából idehozatta.
Azonnal zarándokhellyé vált régi
kápolnánk, egymásnak adták a
hírt az emberek. Én azt hiszem,
hogy a remény csillant fel, hiszen
1957 a forradalom leverése után

M

2000. október. 13. Alapkőletétel
2001. október. 13. Altemplom
megáldása
2002. október. 13.
Templomszentelés
2003. október. 13. A szobor
felhelyezése több ezer zarándok
jelenlétében.
2004. október. 13. A kopjafás
keresztút megáldása
2006. október. 13. A közösségi
ház építésének kezdete.
(reményeink szerint)
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A mi családunk...

A békesség velünk lakik

Először a fotózás. Szeptember
végi verőfény vetül két felnőtt és
öt gyermek mosolygó arcára. A
fényképen egy pillanatra megáll az
idő, de különben is van valamiféle
jóleső állandóságérzés bennem, amíg
beszélgetünk. A Szűcs családnál
vendégeskedtem egy napsütéses kora
őszi szombaton.
- A mi történetünk nem kezdődött
nagyon romantikusan – kezdi a mesélést
Évi, miután egymásra mosolyogtak
férjével, Attilával azon
a kérdésemen, hogy
hogyan ismerkedtek
meg. – a Vörösmarty
Oviban
dolgoztam,
amikor
az
egyik
kolléganőm bemutatta
nekem a ﬁát, Attilát.
Eleinte
nem
is
voltunk szimpatikusak
egymásnak, egy-két
év, néhány kirándulás,
találkozás után azonban
barátok lettünk. Úgy
mondtuk egy ideig,
hogy „csak barátok”.
Aztán kiderült, hogy
nem maradunk csak
barátok.
- Mindketten vallásos
családban nőttetek föl?
- Attila meg van
keresztelve, de nem
gyakorló.Az én szüleim
sem járnak minden
vasárnap templomba,
de
megadták
a
lehetőséget,
hogy
testvérem és én megismerjük a vallást,
hívőkké válhassunk.
- Mikor erősödött meg a hited?
A
szentáldozáson
való
részvételemmel tudnám érzékeltetni
a változást. Jártunk az egerszalóki
ifjúsági találkozókra, ahol Lajos

atya lelkisége mély benyomást tett
rám. Lelkigyakorlatokon, közösségi
programokon vettem részt és lassanként
érezni kezdtem, hogy lelkemben is
jelen vagyok az áldozásnál, s hogy
Isten is jelen van az életemben.
Attila
hogy
fogadta
a
vallásosságodat?
- Elkísért az egerszalóki programokra,
és elhívtam az itteni közösségbe
is.
Voltunk
együtt
plébániai
lelkigyakorlaton,
néhányszor
a

- Mi az, ami visszatart, Attila?
- Van bennem egy furcsa kettős érzés.
Tudom, hogy van valaki, aki vigyáz
ránk, vagy gondoskodik rólunk, de
még nem tudom elfogadni, hogy úgy
van, ahogy azt a misén elmondják.
Ennek azt hiszem az az oka, hogy
látok néhány embert magam körül,
akik nem tudják meg is tenni, amit
hisznek. Adódik egy helyzet az
életükben, és nem úgy döntenek,
ahogyan keresztényként kellene,

péliföldszentkereszti
családos
hétvégén is. Tudom, hogy sokszor
már ő is felﬁgyel arra, amikor Isten
megsegíti a családunkat. Próbálom
támogatni közeledéseit Istenhez, az
egyházunkhoz, ﬁnoman terelgetni a
cél felé.

hanem sokszor, úgy ahogy könnyebb,
vagy ahogy szerintük a többi ember
is el tudná fogadni. Az embereket
nagy kihívások elé kell állítani, hogy
megtudják, hogy kicsodák. De a
hétköznapok kis kihívásaiban látom,
hogy milyen nehezen élik azt, amit
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elvileg hisznek. Azt hiszem, én elég
erősen érzem ennek a hívásnak a súlyát
ahhoz, hogy csak akkor tegyem le a
voksot mellette, ha már teljes szívvel
le tudom tenni.
- Mi a helyzet a gyerekekkel? Ők
járnak hittanra?
- Sosem kényszerítettem őket – mondja
Évi. – Úgy gondolom, a családban
uralkodó légkör a legfontosabb. Mi,
pedig tényleg nagy szeretetben élünk.
Ezáltal ők is megtapasztalják, hogy Isten
jelen van közöttünk. Beni, a legidősebb
ﬁacskám például az utóbbi két évben
nem járt hittanra. Idén nyáron elment
az erdélyi biciklitúrára, amiről utána
a legnagyobb lelkesedéssel mesélt.
Ott megtalálta azt a gyerektársaságot
is, akikhez szívesen csatlakozna.
Úgyhogy szeptembertől újra jár
hittanra, s ez nagyon boldoggá tett.
Szasza és Matyi is járnak, Fülöp még
kicsi, csak három éves, a kis Kelement
viszont nemrég kereszteltük, méghozzá
szentmise keretén belül. Nagyon szép
szertartás, az egyházközösségi tagok és
a ministránsok kis keresztet rajzoltak
a homlokára, mintegy megáldották,
annak jeléül, hogy befogadta őt az
egyház. Azért nagy élmény egy ilyen
keresztelő, mert az egész közösség

jelen van, így a kicsi is és a család is
közelebb kerül a közösséghez, többen
megismerik a családot.
- Jól látom, hogy elégedettek vagytok
egymással?
- Boldogan jelenthetem, hogy igen.
Én most így, az ötödik gyerekünkkel
– mindig is ennyit szerettünk volna,
– teljesnek érzem a családunkat.
Sokat formálódtunk Attilával a
házasságunk alatt, és a gyerekek is
alakítottak minket. Mindegyikük
más természetű, és mindegyiküktől
tanulunk valamit. Beni például a
legnagyobb lelki nyugalommal jár
tanulmányi versenyekre, és odavan
a kígyókért. Én mindkettőtől félek.
Tőle a nyugalmát lestem el egy kicsit.
Fülöp vidámsága is új színt hozott az
életünkbe. De mindegyikük nagyon
aranyos, hálás gyermek.
- Pedig nem könnyű a nagy családok
helyzete.
- Az emberek szinte elvárják, hogy
panaszkodjunk. Kérdezik, hogy nem
kicsi-e a lakás. De szerintem nekünk
most nem is kell nagyobb, olyan
szerencsésen átalakítottuk a nyáron,
hogy a nagyobb gyerekeknek külön
szoba is jutott. Nemrégiben új orvost
kellett választanom. Amikor mondtam

Márványos kuglóf
150 g habosra kikavart vajat 150 g cukorral, 1 egész tojással és 4
tojássárgájával, valamint 1 citrom reszelt héjával jól kikeverjük, majd
elkeverjük ½ dl tejjel, 160 g liszttel és 40 g mazsolával. A tésztához
hozzákeverünk 4 tojásfehérjéből vert habot és még 160 g lisztet,
amelyet előzőleg 1csomag sütőporral kevertünk el. A tésztát 2 részre
osztjuk. Az egyik részbe belekeverünk kevés hideg vízzel elkevert 70 g
(lehet kevesebb is) kakaót. A festett és a festetlen masszát felváltva töltjük
a kikent és kilisztezett (!ez az, amit én mindig elfelejtek!)
formába. Középmeleg sütőben kb. egy óra hosszat sütjük.
Miután megsült, a tetejére tehetünk olvasztott csokit (esetleg kóbor
csokinyuszikat/mikulásokat).
Jó étvágyat! ☺
(Akik megkóstolják, azoknak nem muszáj elárulni a véletlenül
belecsúszott virágföldet)

a doktor néninek, hogy öt gyerekem
van, hallottam a hangján az elképedést.
Aztán amikor átjött hozzánk, megnézte
a gyerekeket, és eltöltött velünk egy fél
órát, már azt mondta: ebből a házból
árad a békesség! Ez nagyon jól esett,
mert épp erre törekszem. Ismered a
történetet a bárányról és a legelőről!
- Igaz, hogy észre is kell venni, hogy
hol a legelő – teszi hozzá Attila.
- Akkor szerettek itt lakni?
- Soroksáron? Igen – válaszolja Attila.
– Megvan az a kényelem, ami a városok
sajátja, mégis vidékies hangulatú. Talán
csak egy olyan közösségi létesítmény
hiányzik, ahol a szabadidőt is
kellemesen eltölthetnénk.
- És persze az is fontos, hogy ilyen
plébániai
közösségbe
járhatunk
– egészíti ki Évi. – Jó látni, hogy
rajtunk kívül is sokan vállalnak nagy
családot, és ők is boldogulnak: ez erőt
ad. Imádságra ösztönző környezet ez.
Amíg Kelement vártam, jártam a szerda
reggeli imaórára. Ekkor vettem észre,
hogy napközben is mennyi mindenért
hálát adhatok, és hogy a családomért
végzett munka is imádság.
Sz. H. E.
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Magyarok Fatimája
Amikor
megérkeztem
könyvekkel
telezsúfolt szobájába, éppen a májusi,
fatimai útjukról készített dvd-t vetítette
kollégáknak és diákoknak. Néhány napja
kapta postán, két ﬁatalember készítette, akik
azt a magyar csoportot kísérték, amelyhez
ők is csatlakoztak, mesélte büszkén.
Kránitz Mihálynak, a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem rektorhelyettesének
van mondanivalója Fatimáról.
- Maradandó élményeket szerzett
Portugáliában.
Megosztaná
velünk
érzéseit, tapasztalatait?
- Mély benyomást tett rám az egyszerű
portugál földművesek viselkedése, −
akiknek eléggé meg kell küzdeniük a
megélhetésért −, az ő egyszerű, mély
hitük, őszinte vallásosságuk. A szemük
előtt zajlanak az ünnepi szentmisék,
körmenetek, rózsafüzér-imádságok. Jó
volt látni, milyen természetességgel
simulnak egyben náluk az emberi élet
hétköznapi cselekedetei, és a vallásosság
ezen megnyilvánulásai. Azt hiszem így, az
otthonától távol, zarándoklat közben érti
meg az ember igazán, hogy kihez tartozik,
mik életének a súlypontjai, és mit nem akar
elveszíteni. És itt sűrűsödik az egyház élete
is: a kegyhelyeken, zarándoklatokon.
Másik felejthetetlen élményem: a
magyarok jelenléte Fatimában. Szent
István király tisztelete élénken jelen
van: szobrok és képek tanúsítják. Bárki
jár keresztutat, magyar keresztutat jár,
minden stáció tetején ott a hármashalom
a kettőskereszttel, s a keresztút végén a
Szent István-kápolna. Ezért magyarságunk
megélésének is kedvez Fatima: jó érzés
volt arra gondolni, hogy amíg mi itthon,
a II. világháborút követően elnyomva
éltünk, a világ keresztény magyarjai
összefogtak és létrehozták a keresztutat.
Fatimában a magyarok igazán otthon
érezhetik magukat.
- Mi ragadta meg a legjobban a fatimai
lelkiségben?
- Ahogy az új kisﬁlmen is elhangzott:
az egész világ Fatimába jár felajánlani
és hálát adni, imádkozni és engesztelni.
Hogy hol van Európa, azt itt érezzük
igazán, mert itt minden nép ugyanazzal a
gyermeki lelkülettel fordul Máriához. Két
törekvés sarkallja a Fatimába érkezőket:
az egyik, hogy hasonlítsunk Máriához, aki

először mondott igent Istennek; s a másik,
hogy rajta keresztül Istenhez jussunk
el. Hiszen az emberek rászorulnak arra,
hogy a lelki élmények kiragadják őket az

anyagi világból, s ezt az Istenhez való lelki
közeledés adja meg nekik.
Fatima üzenete ugyanakkor történeti is,
történelmet formáló üzenet. Nagyon fontos
része Mária felhívása, hogy imádkozzunk
a békéért. Gondoljunk csak ennek a II.
János Pál pápát érintő pontjaira, aki
egyedülálló módon állt ki az emberi
szabadság érdekében. Az első jelenés
1917. május 13-án történt, a pápát 1981.
május 13-án érte a golyó, amelyet aztán ő
1982. május 13-án helyezett el a Fatimai
Szűzanya koronájába.
Fatima olyan élménnyel ajándékozza meg
az embert, ami ettől kezdve része lesz az
életének. A hit ott nagyon is felfogható
módon van jelen, és lenyomatot hagy a
lélekben.
- Ön vezeti majd a szentmise előtt a
rózsafüzér-imádságot az idei soroksári
búcsún. Tudjuk, hogyan kell imádkozni,
ismerjük a titkokat, mégsem biztos, hogy
mindent tudunk erről az imáról. Hogyan
foglalná össze a lényegét, és miben áll a
jelentősége?
- Mint minden imádság, ez is a keresztény
lelkiség egyik megnyilvánulása. Az

Üdvözlégy elején Gábor angyal Máriához
intézett szavait ismételjük meg. Első
elhangzása kiemelkedő pont az emberiség
történetében, hisz Jézus születésére
várt a választott nép és az egész világ.
Kegyelemmel teljesnek mondjuk Máriát,
ami azt jelenti, hogy ő a kegyelemből kapott
többet, ezért áll fölöttünk. Ám Máriáról
– Szent Bernát szavaival – nem lehet
eleget mondani, mert az ő egyszerűsége
kimeríthetetlen nagyságából fakad. Amikor
őt köszöntjük, akkor abba az imaáramlatba
csatlakozunk bele, ami eljut Isten szívéig.
Máriától megtanulhatjuk, hogyan lehet
Istennek kedves módon viselkedni. Az Úr
ugyanis nem a nagy tetteket kéri tőlünk
számon, hanem a szeretetet. A rózsafüzér
ezeket az imákat fűzi egybe, amelyeket a
titkok mintegy átölelnek. Sok vallásban
megﬁgyelhető az ima-ismétlés. Mi, a
rózsafüzér imádságainak ismétlésével meg
akarjuk erősíteni azt, hogy a Máriához való
imádság az életünk részévé, a vérünkké
vált, anyanyelvünkké lett. S ezen keresztül
gyermeki lelkülettel közeledhetünk az
Atyához. A rózsafüzér tehát Istennel való
rendszeres kapcsolatunkat biztosítja. Mint
az írni tanuló kisgyermeket a sorvezető, a
rózsafüzér így vezet minket Urunkhoz.
Magam is naponta a szentmise után
Máriához megyek, hiszen ő a papok
édesanyja is, s kérem, hogy óvjon,
védelmezzen az ő palástja. Fontos, hogy
ne csak a bajban jusson eszembe Mária,
hanem hogy természetes legyen számomra
ez a megnyilvánulás.
- Sok helyen ma már csak idősek
imádkozzák a rózsafüzért. Melyik az a
vonása ennek az imának, amit a ﬁatalok
nem látnak; amitől vonzóvá lenne
számukra, de ami talán nincs annyira
előtérben?
- Én is hallom, hogy sok helyütt a
rózsafüzér-közösségek idős asszonyokból
állnak. Idős asszonyok azonban mindig
lesznek, s nem szűnnek meg imádkozni
helyettünk és értünk. Ekkor ők képviselik
az egyházat. II. János Pál pápa azt mondta,
hogy Isten mindig ﬁatal. Hozzátehetném,
hogy a lélek is mindig ﬁatal, s ahogy
mondtam, a rózsafüzér épp ennek a
gyermeki lelkületnek a megnyilvánulása.
A ﬁatalok számára a rózsafüzér kicsit
hosszú lett. Megváltozott a világ: az ember
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ki tudja tölteni az idejét Isten nélkül is. A
ﬁatalok a vallásosságból nem mindig azt
kapták, ami közel hozta volna őket az
egyházhoz, ám nekik is meg kell érteni,
hogy ha nem iktatják be az életükbe az
imádságot, az lelki sivársághoz vezet.
A rózsafüzér imádságra fel kell nőni.
Az ima pedig nem kidobott idő, hanem
belehelyezkedés Isten jelenlétébe, ezt
nem lehet elégszer hangsúlyozni, ahogy
Péter apostol sem szűnik meg levelében
ﬁgyelmeztetni újra meg újra arra,
hogyan kell az embernek keresztényként
cselekedni.
Lehet hogy a rózsafüzér-körök csökkennek,
de ez csak átmeneti jelenség, mert a

zarándoklatokon nagy hangsúlyt kap ez az
imádság. Nyilvánvaló, hogy az egyháznak
is keresnie kell azokat az alkalmakat,
formákat,
amikbe
beleilleszthető,
mégpedig azért, hogy Máriával együtt mi
is ki tudjuk mondani: „Uram, jó nekünk itt
lenni”.
Sz. H. E.
- Mi egy fatimai Szűzanya tiszteletére
épült templom közösségének küldetése a
világban?
- A hit építése egy célját, középpontjátvesztett világban. Legyen egy olyan
kiemelkedő pont a társadalomban, ahol
tanúságot tesznek az evangéliumról, és a
vallási életnek arról a szeletéről, amit a

Máriás lelkiség képvisel. Megnyugtatja az
embert, ha tudja hogy van egy hely, ahol
rendszeresen imádkozzák a rózsafüzért,
ahol érte imádkoznak. Először csak jó
szívvel gondol rá, de aztán éppen a kegyelem
ösztönzésére el is megy, s megnézi. Lehet,
hogy másokat is elhív, végül megeshet,
hogy csatlakozik a hívők közösségéhez.
Ezért arra bíztatnám a soroksári közösséget
és minden imacsoportot, hogy tartsanak ki
az imádságban, ne veszítsék el az 1917es lelkiség lendületét! Hiszen biztosak
lehetnek benne, hogy amit kérnek, az
beteljesedik.
Sz. H. E.

Templomunk októberi búcsúja:

október 15. vasárnap
Vendégünk: Bábel Balázs Kalocsai Érsek és Kránitz Mihály rektorhelyettes

Program:
Szombat:

9 óra 24 órás Szentségimádás kezdete.
18 óra Szentmise (soroksári zarándokok fogadása)
19 óra virrasztás- Szentségimádás vasárnap 9 óráig

Vasárnap:

9 óra orgonamuzsika (zarándokok érkezése)
10 óra Mária énekek (zarándokok érkezése)
11 óra Ünnepélyes Rózsafüzér vezeti Dr. Kránitz Mihály atya
12 óra Ünnepi Szentmise főcelebráns és szónok Bábel Balázs Kalocsai Érsek

Szeretettel várjuk az Újtelepi Zarándokkör tagjait és minden Máriatisztelő testvérünket!
BÉRMÁLKOZÁS!
Jelentkezés okt. 29 Vasárnapig, a hittanórán, sekrestyében, személyesen.
13- 14 éves kortól. Idősebbek jelentkezését is várom.
A BÉRMÁLÁS SZENTSÉGE a Szentlélek ajándéka az Egyház szolgálatán keresztül, amit Katolikus hívő nem utasíthat
vissza, elhalasztani csak nyomós okkal lehet, a lelkipásztorral egyeztetve!!!
(Felnőtt keresztelkedők és Elsőáldozók jelentkezését is várom)

FELNŐTT HITTANOK:

Szerdánként 17- 18 óra (az alsós hittanok idejében) nem csak szülőket várok, hanem azokat, akik hitbeli ismereteiket kívánják
gazdagítani, ill. hittel kapcsolatos dolgokról kívánnak beszélgetni.
Csütörtök 20 óra: minden felnőttet (kezdő és haladó) szeretettel várok, akinek ez az időpont megfelelő. Itt nyugodtabban tudunk
elmélyedni a hit témáiban. Minden második héten SZENTSÉGIMÁDÁST tartunk Szentmisével 19.30 órától.
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A Fatimai Szűzanya templom októberi programja:
1

vasárnap

SZENTMISÉK 9.30 és 19 óra

3

kedd

Szentmise 8 óra; Énekkar 18.30 óra

4

szerda

Szentmise 8 óra; Alsós hittanok 17 óra; GIMNAZISTÁK 18- 19.30 óra
SZÜLŐK: 17- 18 óra

5

csütörtök

Hittan: VI- VII. oszt. 17- 18 óra; IFJÚSÁG 18- 19.30 óra; FELNŐTT 20 óra

6

péntek

Szentmise 18 óra; Gyóntatás 17- 18 óra; Családos hétvége

7

szombat

Családos hétvége

8

vasárnap

SZENTMISÉK 9.30 és 19 óra; Családos hétvége

10

kedd

Szentmise 8 óra; Énekkar 18.30 óra

11

szerda

Szentmise 8 óra; Alsós hittanok 17 óra; GIMNAZISTÁK 18- 19.30 óra
SZÜLŐK: 17- 18 óra

12

csütörtök

Hittan: VI- VII. oszt. 17- 18 óra; IFJÚSÁG 18- 19.30 óra

13

péntek

Szentmise 18 óra; Gyóntatás 17- 18 óra

14

szombat

9 óra - 24 órás Szentségimádás; 18 óra Szentmise

15

vasárnap

11óra Rózsafüzér; 12 óra SZENTMISE; 19 óra Szentmise

17

kedd

Szentmise 8 óra; Énekkar 18.30 óra

18

szerda

Szentmise 8 óra; Alsós hittanok 17 óra; GIMNAZISTÁK 18- 19.30 óra
SZÜLŐK: 17- 18óra

19

csütörtök

Hittan: VI- VII. oszt. 17- 18 óra; IFJÚSÁG 18- 19.30 óra; FELNŐTT 20 óra

20

péntek

1956 - os Megemlékezés 18 óra

21

szombat

22

vasárnap

SZENTMISÉK 9.30 és 19 óra

24

kedd

Szentmise 8 óra; Énekkar 18.30 óra

25

szerda

Szentmise 8 óra; Alsós hittanok 17 óra; GIMNAZISTÁK 18- 19.30 óra
SZÜLŐK: 17- 18óra

26

csütörtök

Hittan: VI- VII. oszt. 17- 18 óra; IFJÚSÁG 18- 19.30 óra; Szentmise 20.30 óra

27

péntek

Szentmise 18 óra; Gyóntatás 17- 18 óra; Hittanos hétvégék
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Yvette virágüzlet
Urnafülkék
válthatók a

Fatimai
Szűzanya
Templom

altemplomában

Virág, ajándék, alkalmi,
menyasszonyi csokrok,
kosarak, koszorúk
megrendelhetők
1237 Bp. vörösmarty u. 221.
Tel.: 284 86 14

Szent István Védnöke
Azonnali készpénzes
autófelvásárlás!
Amennyiben hitele van az autóján,
lezáratjuk, kiﬁzetjük
tartozását.
Autó adás-vétel,
bizományos értékesítés,
HITELÜGYINTÉZÉS
hozott autókra is.
www.sefticar.hu
Tel.: 06 20 955-2867

Új, négylakásos társasház épül
építőközösségi kivitelezéssel
csendes, szép környezetben Soroksár Újtelepen a Vasfű utcában.
A 49 nm-es lakások jó beosztásúak,
a földszinti két lakás saját terasszal
és kertrésszel rendelkezik. Lakások
leköthetők 12,3 és 13,8 M Ft között.
Átadás 2007 II. negyedév. Információ:06-20-9289-801,www.vasfu.
ini.hu

Felelős kiadó: Király A. plébános
Szerkesztők: Molnár A.,
Bernáth M., Dücső Cs.
Kiadvány szerkesztő:
Simoncsics Gy.
Hirdetések: Tamási F.
Tel.: 0620 9289 801
Cím: Szilágyi D. u. 141.
Tel.: 0630 266 3587
Megjelenik havonta 2500 példányban

27. sz. Autós-motoros iskola

folyamatosan indít tanfolyamokat
XX. ker. Jókai Mór u. 85 szám alatt
az alábbi kategóriákban:
Személygépkocsi, segédmotor,”A/1”,
„A korlátozott”, „A” kategóriában
Kedvezmények:

- Diákkedvezmény
- Családi kedvezmény
- Térítésmentes
elsősegélynyujtó
tanfolyam

Tandíj 30 %-át (max. 60 000 Ft.ot) a személyi jövedelemadójából
visszaigényelheti
Ön,
vagy
közvetlen családtagja (szülő.
nagyszülő, férj, feleség, testvér,
stb.)

Telefon: 285 1688
www.jogositvany1.hu
www.jogsilap.hu
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Képek templomunk életéből:

A régi kápolnában

Alapkőletétel 2000

Elsőáldozás az altemplomban 2001

Templomszentelés 2002

Szoborszentelés 2003

A keresztút megáldása 2004

