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Egyházközségi képviselőtestületünk
Az egyházközségben folyó hitéleti tevékenység fontos és hangsúlyos eseménye a
képviselőtestület megválasztása, szervezeti
kereteinek egyik meghatározó eleme pedig
maga a Képviselőtestület.

P

lébániánkon a korábbi hagyományoknak
megfelelően a testület tagjait a plébános választotta ki és hívta meg munkatársnak. Alapvető meghatározás, hogy a pap munkáját segítő
személyekről, egyes plébániai feladatokban közreműködő munkatársakról van szó.
A Magyar Katolikus Püspöki Kar 1993. március 1-je
óta hatályos szabályzata rendelkezik az egyházközségi képviselőtestületről, ide értve a tagok jelölését, megválasztását, irányítását és feladatait.

lyekben részt vállalnak, illetve azokról az újabb feladatokról, melyek ellátása során az elkövetkezőkben lehet számítani rájuk.
A szentmisét követően a megújult testület megtartotta első ülését, ahol megújította tisztségében a világi elnököt, Magyarkúti Józsefet,
megválasztotta a jegyzőt Kosztolányiné Ézsiás Erika személyében.
Képviselőtestületünk a következő:

Az újonnan megválasztottak szentmise keretében
ünnepélyesen ígéretet tesznek arra, hogy mindig és
mindenben az Egyház apostoli célját és az egyházközség jogos érdekeit fogják képviselni.

egyházi elnök: Király Attila plébános

A Szent István Plébánián a testület a lakosság nagyságához igazodóan 15 tagból és 3 pót-tagból áll. A
tisztség a választott tagok esetében öt évre szól.

Tagok:

Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek úr 2014. február 27-én kelt főpásztori levelében a szabályosan lefolytatott választás eredményeként a Testület tagjait kinevezte illetve korábbi tisztségükben
megerősítette.
A választás jelöléssel indult. A rendelkezésre álló
két hét alatt összesen 18 személyre érkezett érvényes javaslat, melyek valamennyien fölkerültek a
szavazólapra.
A jelölést követően további 2 hét állt rendelkezésre az egyéni szavazatok leadására. Az egyházközség nagykorú tagjai egy alkalommal a szavazólapon szereplő személyek közül legfeljebb 8 név
megjelölésével adhattak le érvényes szavazatot.
A határidő leteltéig, 2014. Január 25-ig összesen 109
szavazólapon 872 érvényes szavazat érkezett.
Ünnepélyes ígéret-tételre 2014. február 9.-én került
sor a vasárnapi szentmise keretében.

világi elnök: Magyarkúti József, Családok
Munkacsoport vezetője

≡≡ Tamási Ferenc, a Gazdasági Tanács
elnöke,
templomgondnok,
„templomatya„;
≡≡ Kosztolányiné Ézsiás Erika, jegyző, a gazdasági tanács tagja, Idősek
Munkacsoport;
≡≡ Makó Csaba, a Gazdasági Tanács tagja, Fiatal Házasok
Munkacsoport;
≡≡ Király György,
a Karitasz Munkacsoport vezetője, a
gitáros énekkar vezetője, a Gazdasági
Tanács tagja;
≡≡ Varga Mária, a Gazdasági
Tanács tagja;

Itt a Testület tagjai rövid bemutatkozás keretében
tájékoztatták a híveket azokról a feladatokról, me2. oldal
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Kedves Olvasó!
A Nagyböjt mindig remek lehetõség a megújulásra:
erre hív a természet a zsendülõ rügyekkel, zöldellõ bokrokkal, a téli szmogot elfújó hûvös széllel, a hosszabbodó nappalokkal. Valami nagy nekirugaszkodásra,
új erõfeszítésre indul az egész világ, és a keresztények
nagyböjtje mintha ennek tükörképe lenne. Belsõ törekvéseink, új elhatározásaink születnek és megerõsödnek
ilyenkor, talán éppen a természettõl kapva ihletet. Mert
mindenképpen párbeszédbõl indul el ez a folyamat: his�szük, hogy a Lélek Szele kelti, amely ott fúj ahol akar.
Meglátjuk, (újra-)felfedezzük Isten szeretetét, és viszonozni szeretnénk azt, mert ilyen a szeretet természete.
Hozzámérjük magunkat Isten Szeretetéhez, ebbõl indul
a bûnbánatunk, böjtünk, és elhatározásaink.
≡≡ Szabóné Horváth Edina, a plébániai újság főszerkesztője, Sajtó- és Kommunikációs Munkacsoport;
≡≡ Bernáth Mária,
imacsoportok

Zarándok

Munkacsoport,

≡≡ Molnár Adrienne, Zarándok Munkacsoport, imacsoportok, Ifjúsági Munkacsoport
≡≡ Dücső Csaba, zarándokhely kialakítás előkészítése, újság-szerkesztés, templomi színdarabok megírása, rendezése;
≡≡ Tóth Zoltán, Fiatal Házasok Munkacsoport, Tábor-előkészítő Munkacsoport
≡≡ Kiss Tibor, rendezvények szervezése, gazdaságipénzügyi segítő;
≡≡ Dr. Taller András, gazdasági-pénzügyi segítő;
≡≡ Szász Csaba, Ifjúsági Munkacsoport, tábor-előkészítő, rendezvény-szervező;
≡≡ Csík István, Fiatal Házasok Munkacsoport;
Pót-tagok:
≡≡ Hauptmann Ákos, rendezvények
szervezése, egyéb közösségi feladatok ellátása;
≡≡ Szűcsné
Madácsi Éva, imacsoport,
dekorálás;
≡≡ Lénárt
Zoltán,
Karitász
munkacsoport,
Fiatal
Házasok
Munkacsoport.
Kísérje
áldás
munkájukat!
2014. DCS
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Pontosan ilyen indíttatásból születtek meg plébániánk bizonyos tagjaiban azok a felelõsségek,
amik Képviselõtestületünk Tagjaivá emelték õket.
Emelték, de nem hatalomra – ahogy ez sok esetben
a világi választásokon történik - hanem szolgálatra. A legtöbben évek óta végzik már ezeket a feladatokat, néhányan pedig új feladatkörökre kaptak
meghívást a Szentlélektõl. Olyan természetes számunkra, hogy énekkarosaink énekelnek a szentmisén, hogy ministránsok állják körül az oltárt, hogy
bálok „szervezõdnek”(ezekrõl a 9. oldalon közlünk
rövid beszámolókat), táborok „hirdetõdnek”, a
zarándokok „vendégül látódnak”, mint amilyen
természetes, hogy van villany és fûtés télen, és
birtokba lehet venni a termeinket egy-egy rendezvény alkalmából. Pedig ezek közül egyik sem történhetne meg velünk vagy a hozzánk látogatókkal,
ha nem lennének emberek, akik szívükön viselik
ezeket az ügyeket, mert meggyõzõdésük, hogy
mindegyikben valamilyen érték, szépség lakozik.
Ne felejtsük el, hogy ez a legritkább esetben egy
ember munkája: általában egy egész család áll mögöttük, de mindenképpen legalább egy segítõ társ,
férj, feleség, édesanya, aki képes támogató hátteret, vagy konkrét segítséget nyújtani a plébánián
szolgáló félnek!
Milyen természetes az is, hogy ha ügyes-bajos dolgainkat intéznénk a plébánián, akkor mindig van ott valaki. Valaki, aki tudja mindennek
a helyét, és segít: megmutatja, kinyitja, útba igazít, tájékoztatást ad… Mindenki ismeri, de senki sem – a csendes szolgálattevõ legjobb példája:
Simoncsics Gyuri bácsi, a sekrestyésünk. Szeretettel ajánlom az õt bemutató cikket Olvasóink
figyelmébe!
Lapszámunk különlegessége bérmálkozóink
bemutatása. Olyan érettségrõl, és tudatosságról
tettek tanúbizonyságot a március 9-i bemutatkozáson, ami valamennyiünk számára erõt adó lehet, ezzel kívánunk nekik kitartást, és Isten áldását kérjük valamennyiükre!
És ezzel el is érkeztünk plébániánk életének
legfontosabb nagyböjti eseményéhez, hiszen a
bérmálkozás a közelgõ bíborosi látogatás litugikus csúcspontja lesz. Ez sem hasonlít semmilyen
világi eseményhez, hiszen nem ellenõrzés, vagy
megszervezett hivatalos találkozó: Erdõ Péter
bíboros úr látogatása „azt az eseményt tükrözi,
amellyel Jézus Krisztus (…) meglátogatta (…) az
õ népét”. A Visitatio-ról bõvebben a 4. oldalon,
Király Attila plébános írását olvashatják.
A tavasz új szelei már fújnak, a Lélek már küldi
sugallatait. Hogy meg is halljuk õket, ehhez ajánlom nagyböjti lelki programjainkat, és kívánom a
Nagyböjt csendjét mindenkinek
szeretettel: A Szerkesztõ
3. oldal

Apostoli vizitáció Plébániánkon
Húsvét elõtti hétvégén Dr Erdõ Péter Bíboros
Prímás Érsek Úr látogat plébániánkra. 2010ben kezdõdtek el a vizitációk, melynek során
Bíboros Úr sorra meglátogatja Egyházmegyénk
összes Plébániáját, így kerül most sor a mi
Plébániánkra is.

Nagyheti
Szertartások
Április 17-én, Nagycsütöraz esti szentmise 18
órakor kezdődik a lábmosás
szertartásával, és felnőtt közösségünk ministrálásával.

tökön

Április 18-án, Nagypénteken 15 órakor keresztutat
járunk a templom körüli
kopjafás keresztúton. Az esti
szertartás 18 órakor kezdőz nem csupán villámlátogatás, hanem lehetõséget ad arra is, hogy dik, amelyet gitáros keresztút
alaposabban bemutatkozzon közösségünk, megoszthassuk örö- követ az Altemplomban, kömeinket és gondjainkat is a Fõpásztorral. Örömmel készülünk rülbelül 19:30 órai kezdettel.

E

a találkozásra, ami reményeink szerint lelki megerõsíts is lesz, amely
hozzásegít minket ahhoz, hogy az idei Húsvét is lelki megújulást jelentsen sokunk számára.

“lehetõséget ad arra
is, hogy alaposabban
bemutatkozzon közösségünk, megoszthassuk
örömeinket és gondjainkat is a Fõpásztorral”

Bíboros Úr a látogatás során találkozik
Közösségeink képviselõivel, Egyházközségi
Képviselõtestületünkkel,
Plébániánk munkatársaival, idei
bérmálkozóinkkal.

A húsvéti vigília április
19-én 20 órakor a tűzszenteléssel kezdődik.
A húsvéti szentmise április
20-án 9:30-kor kezdődik, melyet ünnepi körmenet követ.

Az ételek megáldására a
szombati
és a vasárnapi ünAz alábbiakban részletet közlünk
nepi
szentmisék
után van
a Püspöki Kongregáció direktólehetőség.
riumából, amely a világegyház

számára határozza meg a vizitáció
jellegét:

HIRDETÉS

„A pasztorális látogatás azoknak az évszázadok tapasztalatával
megerõsített formáknak az egyike, amelyekben
a
püspök személyes kapcsolatot tart a papsággal és
Isten népe többi tagjával. Alkalom ez az Evangélium munkásai energiáinak megerõsítésére, dicséretükre, bátorításukra és vigasztalásukra,
de alkalom arra is, hogy minden hívõt felhívjunk saját keresztény életének megújítására és az intenzívebb apostoli tevékenységre. A látogatás
lehetõvé teszi a püspök számára, hogy értékelje a lelkipásztori szolgálatra rendelt struktúrák és eszközök hatékonyságát, számot vessen az
evangelizáció munkájának körülményeivel és nehézségeivel, hogy így
jobban meghatározhassa a szerves lelkipásztori tevékenység prioritásait és eszközeit.
A lelkipásztori látogatás ezért apostoli tevékenység, melyet a püspöknek lelkipásztori szeretettel kell végeznie, és amely õt konkrétan is úgy
jeleníti meg, mint a részegyház egységének látható elvét és alapját . A
közösségek és az intézmények számára, amelyek a püspököt fogadják,
a látogatás kegyelmi esemény, mely bizonyos mértékig azt az egészen
különleges látogatást tükrözi, amellyel lelkünk „Legfõbb Pásztora” (1Pt
5,4) és „Õrzõje” (vö. 1Pt 2,25), Jézus Krisztus, „meglátogatta és megváltotta az õ népét” (vö. Lk 1,68) .”
A vizitáció legkiemelkedõbb eseménye a bérmálás lesz, amit április 12.én 17 órakor tartunk, és amelyre mindenkit szeretettel várunk.

4. oldal

Urnafülkék válthatók
a Fatimai Szűzanya
Templom
Altemplomában
Érdeklődni lehet a templom
nyitvatartása idején a sekrestyében, illetva a +36-30-266-3587-es
telefonszámon
Szent István Védnöke

Bérmálkozóink 2014
Bartos Tibor
Védőszentje:

Zaccaria Szent Antal
Jelmondata:

„Fel, fel, testvérek! Ha eddig volt is körünkben némi
bizonytalankodás, most
szakítsunk vele”

Torma Fanni
Védőszentje:

Boldog Kalkuttai
Teréz
Jelmondata:

„Légy erős kősziklám, ahova mindig mehetek, melyet
segítségemre rendeltél, mert
te vagy az én sziklaváram”

Hélisz Balázs
Védőszentje:

Szent József
Jelmondata:

„Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek!”

Torma Réka
Védőszentje:

Szent Anna
Jelmondata:

„Te pedig, kisgyermek, a
Magasságos prófétája leszel,
mert az úr elött jársz,hogy
előkészitsd az ő útjait”

Koncz Petra
Védőszentje:

Keresztes Szent Terézia
Benedikta

Deme levente
Védőszentje:

Assisi Szent Ferenc

Jelmondata:

„Ne aggódjatok tehát a
holnap miatt, a holnap majd
gondoskodik magáról! A mának elég a maga baja”

Szent István Védnöke
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Magyarkúti Virág
Védőszentje:

Magyarkúti Dávid
Védőszentje:

Assisi Szent Ferenc
Jelmondata:

„Mert így szólt az Úr Istene: Íme én magam keresem
fel juhaimat és viselem
gondjukat”

Árpádházi Boldog
Jolán
Jelmondata:

„A remény pedig nem csal
meg, mert Isten szeretete kiáradt a ránk árasztott
Szentlélek által.”

Csík Kata Eszter
Védőszentje:

Szent Hedvig
Jelmondata:

„Ahol a kincsed, ott a
szíved is”

Csík István
Védőszentje:

Szent Imre herceg
Jelmondata:

„Akinek van füle, hallja
meg!”

Gaál Anna
Védőszentje:

Árpádházi Szent Kinga
Jelmondata:

„Ti is most ugyan szomorodtok, de majd viszontlátlak titeket; akkor örülni fog
szívetek, és örömötöket senki
sem veszi el tőletek”

6. oldal

Szűcs Mátyás
Védőszentje:

Szent Patrik
Jelmondata:

„Az égből szózat hallatszott:
„Ez az én szeretett Fiam,
akiben kedvem telik”

Szent István Védnöke

Bérmálkozóink 2014
Kis Ádám István
Védőszentje:

Nepomuki Szent János
Jelmondata:

„Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek,
ti is tegyétek velük! Ez a
törvény és a próféták.”

Tamási Eszter
Védőszentje:

Szent Ágoston
Jelmondata:

„A szeretet türelmes, a
szeretet jóságos, a szeretet
nem féltékeny.”

Király Péter
Védőszentje:

Szent Pál apostol
Jelmondata:

„légy erős és bátor! Ne rettegj és ne félj, mert veled
van az Úr, a te Istened
mindenütt, bárhova mégy.”

Hajdúné Kosztolányi
Melinda
Védőszentje:

Szent Mónika
Jelmondata:

„Ne aggódjatok tehát a
holnap miatt! A mának elég a
maga baja”

Hauptmann Ágnes
Védőszentje:

Boldog Johanna
Jelmondata:

„A ti atyátok, aki a Men�nyekben van, nem akarja,
hogy egy is elvesszen e kicsinyek közül”

Szent István Védnöke

Bernát Benjámin
Védőszentje:

Szent Cecília
Jelmondata:

„S a szeretet nem szűnik
meg soha”

7. oldal

Hanka Nóra
Védőszentje:

Szent Matild
Jelmondata:

„a teljes szeretet kiűzi a
félelmet, mert a félelem
gyötrelemmel jár: aki pedig
fél, nem lett teljessé a szeretetben”

Fonyódi Fanni
Védőszentje:

Szent Eszter
Jelmondata:

„Az emberfia azért jött,
hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett”

Izsó Izabella
Védőszentje:

Szent Anasztázia
Jelmondata:

„Ne itelkezzetek , hogy
fölottetek se itelkezzenek!”

Kiszai Henrietta
Védőszentje:

Árpádházi Szent
Erzsébet
Jelmondata:

„A hit reményeink szilárd
alapja és a nem látott dolgok
igazolása”

Fonyódi Gergő
Védőszentje:

Szent Péter
Jelmondata:

„Adjatok és akkor ti is
kaptok”

Nagy Izabella
Védőszentje:

Szent Margit
Jelmondata:

„Az az Isten dolga, hogy
észrevedd azt, akit Ő küldött”

8. oldal

Molnár Levente
Védőszentje:

Loyolai Szent Ignác
Jelmondata:

„Te úgy adj alamizsnát,
hogy ne tudja a bal kezed,
mit tesz a jobb”

Szent István Védnöke

Farsangoltunk!

I

Szent István Bál

dén is nagy sikerrel rendeztük meg - immár
nyolcadik alkalommal - plébániánk jótékonysági
bálját.

A helyszín, mint eddig mindig, a Török Flóris Általános Iskola volt, de reméljük, jövõre már befejezõdik
saját közösségi házunk építése, amely a következõ
bálnak otthont ad majd. A zenét Kaszab Tibor és barátai szolgáltatták, ezzel biztosítva a jó hangulatot.A
bál hangmérnöke Márton Tamás volt, aki játékkal
is szórakoztatott minket.Színvonalas mûsort láthattunk, különbözõ táncbemutatókat, valamint plébániánk állandó színtársulata ismét elõadott egy nagy
sikerû kabaréjelenetet Tamási Ferenc rendezésében.
A rendezõ úr még egy meglepetéssel is szolgált, a kabaréjelenet után egy humoros monológot adott elõ.A
tombolán értékes nyeremények találtak gazdára, különösen az emelte a hangulatot, amikor valaki vis�szanyerte a saját tombolatárgyát!
A farsangi jókedv hajnalig kitartott.A belépõk és a
tombolajegyek árából tekintélyes összeg, 230 ezer forint gyûlt össze, mely bevételt plébániánk nehéz
anyagi helyzetének rendezésére fordítottuk.
Köszönjük a rendezõknek, és vendégeinknek!
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Kicsik és családok farsangja

M

árcius 1-én, Farsang farkán, Hamvazószerda elõtti szombaton, kicsik és nagyok vidámságban töltöttek egy délutánt közösségi
termünkben. A jó hangulat megteremtését moldvai
táncokkal kezdtük, köszönet ezért a Toppantó Táncegyüttes néptánctanárának. Ezt követte a jelmezes
felvonulás, családi produkciók elõadása. Jöttek cicák,
Micimackó és barátai, királylány, vadász, horgász, és
még sokat mások. A fánkevõ verseny, közös játék
és falatozás sem hiányozhatott. A délután igazán jó
hangulatban telt.
Jövõre várunk Téged is!

Farsangi Ifjúsági Bál

A

már hagyománynak számító tematikus Ifjúsági Bált idén a hippikorszak stílusában álmodták meg a szemere-telepi fõszervezõk.Az
ifjúsági bálok időről-időre lehetőséget adnak fiataljainknak az önfeledt, de káros szenvedélyektől mentes
szórakozásra, kikapcsolódásra, ahol a jókedvről a
gondos tervezés mellett az egymás táraságából merített öröm gondoskodik.
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Aki a templomunkra vigyáz
Hűség. Ez a szó jut róla eszembe. Ragaszkodás egy szeretett helyhez, egy hivatáshoz, egy személyhez, egy valláshoz. Mindezek
igazak interjúalanyom életére: szereti Soroksár-Újtelepet, ez az
otthona; amikor épphogy tűrt volt, akkor is ragaszkodott Jézusba
vetett hitéhez; nyomdász volt, és az is maradt: nyugdíjasként is
éveken keresztül készítette a plébániai újságot. Soha nem szűnő
érdeklődéssel, és ítélkezés nélkül figyeli és követi mindezen dolgok változásait, Újtelep fejlődését éppúgy, mint a nyomdai előkészítő programokét, a templom felépülését, vagy az egyház világi
megítélését. Beszélgetőtársam Simoncsics Gyuri bácsi.
-Mesélj, kérlek, egy kicsit a gyerekkorodról! A kerültünk át a plébános lakásába, ami aztán
kápolnává kibővítve a templom felépülésécsaládoddal mindig is Soroksáron éltetek?
ig szolgálta a soroksári közösséget.
-Három éves koromban költöztünk ide, már akkor is a Maros
utcában laktunk, de nem abban
a házban, ahol most. Akkoriban
még nem voltak betonutak, csak
poros utcák, de a Maros utca, a
maga füves területeivel, már akkor is szép volt. Közlekedés se
nagyon volt, leszámítva egy-egy
lovaskocsit, vagy motort; gyalog
jártunk mindenhova. Aztán amikor megnősültem, egy rövid ideig a feleségem szüleinél laktunk a
Belvárosban, de én visszakívánkoztam ide, elvállaltuk hát egy
ismerős, idős házaspár gondozását, és őket segítve éltünk velük.
A feleségem hamar megszokta és
megszerette Újtelepet. Egy fiunk
született, aki szintén itt él, és van
három unokám: Ricsi, Bianka, és
Fáni.
-Vallásos családban nevelkedtél?
-Édesanyám volt mélyen vallásos, ő vezetett be a hit dolgaiba,
kisért szentmisékre, támogatta a
ministrálásomat. Gyerekkoromban a Szilágyi Dezső utcában volt egy kápolna, oda jártunk szentmisékre, amíg a Rákosi-korszakban nem államosították. Iskolának kezdték
használni, de egy ideig még megtűrték
benne a szentmiséket, le lehetett választani egy ajtóval a misék helyszínét. De aztán
teljesen kiebrudalták onnan a hívőket, így
10. oldal

-Mennyire érzékelted gyerekként, hogy az állam üldözi a vallásos embereket?
-Volt, hogy nem engedtek ki minket az
iskolából, amikor tudták, hogy ministrálni
mennénk; meg volt, hogy megvádoltak bennünket garázdasággal, de a beidézésen nem
kérdeztek csak arról, hogy mit szokott monSzent István Védnöke

dani a pap bácsi… Kedves emlékeim fűződnek Venczeli Béla atyához, ő nagyon jól szervezte a fiatalságot: rengeteg volt a ministráns
a miséken, vitt minket kirándulni, nyaralni…
Nemsokára el is helyezték. Őt követte Novák
atya, aki ide ezt a Fatimai Szűzanyának szentelt templomot megálmodta, de ő sem maradhatott sokáig. Süle András atya követte, őt
pedig Farkas Béla. Az ő halála után került ide
Király Attila atya, a jelenlegi plébános.

A plébániai újság meg úgy jött, hogy az
akkori szerkesztő, Tóth Csaba kért meg,
hogy segítsek neki, tőle Deák Józsi vette át
a feladatot, akkor már egy másik programot használtunk. És így tovább, én mindig
megtanultam az adott programot, általában
könyv segítségével. A számítógép nekem
nem volt újdonság, ezek a dolgok meg érdekelnek is.

-Öt-hat programot megtanultál nyugdíjas
-Nehéz volt megbarátkozni az új, fiatal plébá- korodban?!
nossal? Milyen volt, amikor elindult az építkezés,
-Azt látom, hogyha az ember leáll, és nem
a közösségépítés?
csinál semmit, akkor romlik le igazán szel-Nekem nem volt vele konfliktusom soha- lemileg. Nekem a munkámon kívül ott van
sem. Amikor meghirdették a templomban a a kertem, van egy szintetizátorom, amin zesekrestyési állást, akkor a húgom biztatására nélni szoktam, és nagyon szeretek olvasni is,
jelentkeztem nála, hogy elvállalnám, atya meg főleg szépirodalmat.
elfogadta a jelentkezésemet. A templom vázla-Mennyire határozza meg a hozzáállásotait ismertük már korábbról, mert Marosi Gábor mutatta őket, még Attila idekerülése előtt. dat, hogy ez egy Fatimai Szűzanyának szentelt
templom?
Néztünk is először, hogy milyen furcsa templom, nagy kék tetővel, csú-Elkezdtek érdekelni a Mária-jelecsán a Szűzanyával… nem igazán
„Már maga az
nések, sokat olvastam róluk, és nemértettük. Aztán Gábor elmondta
csak Fatimáról, hanem Lourdes-ról
a szimbolikáját, és akkor nagyon
nagy élmény,
is… És változott az imádságos élemegtetszett! A templom felépühogy ebben a
tem is: régebben nem volt türelmem
lése előtt Atya is ott lakott a plétemplomban
a rózsafüzér imához, meg olyan nőbánosi lakásban, emlékszem, ott
iesnek is tartottam, most már benne
ücsörögtem a számítógép fölött,
lehetek”
vagyok a Rózsafüzér Társulatban, és
az akkori újságot készítve…
minden nap szivesen elimádkozom.
-Gondolom, természetes volt, hogy
-Mit szeretsz a munkádban a legjobban?
megtaláltak egy ilyen feladatra, ismerve a foglalkozásodat. Mindig nyomdász akartál lenni?
- Jó kis közösség ez, én úgy érzem. Itt béke
-Nem, édesanyám egyetemre szeretett van, nem vitatkozunk. Atya sem haragszik,
volna küldeni, én meg szakmát szerettem ha néha elfelejtek valamit, úgyhogy amíg el
volna, hallgattam hát egy kedves barátom tudom látni a feladatomat, addig szivesen
tanácsára, és elmentem gépmesternek tanul- vagyok itt. Már maga az nagy élmény, hogy
ni, anélkül, hogy igazán tudtam volna, mire ebben a templomban, ebben a térben lehevállalkozom. De így utólag visszagondolva, tek. Elég jóban voltam Marosi Gáborral, és ő
jó döntés volt, örülök neki, hogy nyomdász mondta nekem egyszer: „Mennyire irigyellettem. Először az Atheneum Nyomdában lek, hogy te ilyen sokat lehetsz itt”! Én is úgy
dolgoztam, sok érdekes munkám volt ott, de gondolom, hogy ez nagy dolog!
nem akartam elvállalni az éjszakai műszaszhe
kot, így aztán elmentem a Pénzjegynyomdába dolgozni, onnan is mentem nyugdíjba.
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Yvette Virágüzlet

Virág, ajándék, alkalmi, menyaszzonyi csokrok, kosarak,
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Bp. 1237 Vörösmarty u. 221., és
Sósmocsár u. 9. Temetősor kőépület
Tel.: +36-1-284-8614
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Fáklyás keresztút Pesterzsébet sétálóutcáján
A NABIT - Nagyböjti Ifjúsági Találkozó - keretében fáklyás keresztutat
jártak a szemere-telepi, pestszentimrei, soroksár-újtelepi, pesterzsébeti,
pestszentlõrinci plébániák és fõplébániák fõleg fiatal tagjai március 21-én. A
Pesterzsébeti görög katolikus templomtól Dr. Papp Miklós indító beszéde
után az evangélikus templomnál a lelkész osztotta meg gondolatait az egyik
stáció kapcsán. A keresztút a Szent Erzsébet Templomnál gitáros szentmisével zárult.
Gimnazisták hétvégéje Pilisszentivánon
Gyönyörû tavaszi idõben töltötték gimnazistáink nagyböjti hétvégéjüket a
Pilisben. A többségében bérmálkozásra készülõ fiatalok számára testi-lelki
feltöltõdésre adott lehetõséget az együtt töltött közel két nap: kirándultak,
sportoltak, pihentek, vetélkedtek, és természetesen közösen imádkoztak.
Lelkigyakorlat Szigetmonostoron
Felnőtt közösségünk hagyományos nagyböjti lelkigyakorlatát idén március
közepén tartottuk, amelynek során I. Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű pápai buzdításának tanításáról elmélkedtek, beszélgettek a résztvevők.
8. Élõ Rózsafüzér Zarándoklat
Hazánkért, Budapestért, Budapest körül, 9 szakaszban
2014. május 17.
Az évrõl évre megrendezésre kerülõ zarándoklat lehetõséget kínál mély lelki
élményre, a keresztény közösség megélésére, valamint a környék templomainak,
természeti értékeinek felkeresésére is. 2014-ben is várjuk a zarándokolni vágyókat.
A zarándoklat plébániánkat is érinti. További részletek: www.elorozsafuzer.hu
szakaszkoordinátor: Bernáth Mária +36-30-567-5250
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“Az evangélium öröme”
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