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JÉZUS GONDOLATAI
Jézus szenvedéstörténetét sok híres alkotóművész feldolgozta. Neves festmények, szobrok, irodalmi művek és filmalkotások fémjelzik az élet értelmét
kutató emberek lelki útjait. A Férfikörrel együtt imádkozva a keresztút imádságát végigvillant lelkemben a kérdés: Vajon mit gondolhatott Jézus, amikor
végigélte a Via Dolorosát, a szenvedés útját? Döbbenetesek a fizikai kínok,
amik osztályrészéül jutottak. A Megváltó belső útjának gondolatai és ezek
megismerése azonban még mélyebb tapasztalásokat hordoznak magukban. A
művészek is végigjárták ezeket az utakat, és ezekből forrásoztak az alkotásokban megjelenített léleknyomatok.
A Nagyhét folyamatában mi is belehelyezkedhetünk ebbe az üdvtörténeti
eseménybe. Feltehetjük magunkban a kérdést: Mit gondolt Jézus? Miért vállalta ez az egészet? Lélekben ott láthatjuk az értünk szenvedő Krisztust, a gúnyolódó vagy döbbent arcokat, a tudatos gonoszság képviselőit, a gyávák tömegeit, akik harsányan vagy visszahúzódva nézték a drámát. De ott vannak
a csendes segítők is: Mária, Veronika és az a bizonyos Cirenéből való Simon
is. Ott vannak a katonák, az ostorok, a kereszt, a szögek, az erőszak eszközei.
Hallani a fájdalom kiáltását és a gyötrődés szagát. Ezek a képek díszletei egy
láthatatlan drámának, ami elrejtve várakozik, hogy felismerjük benne az értünk szenvedő Isten arcát. Együtt nevetni és együtt szenvedni a Mesterrel, ez
az igazi szeretetközösség. Hitem szerint, ha ráébredünk, hogyan gondolt ránk
Ő, akkor mi is másképp gondolunk a másik emberre.
Végül egy idézet az említett imádságból, ami megjeleníti Jézus és Édesanyja
találkozását: „Az én anyám az esésemben értette meg, ki vagyok. Amikor kialudt benne a vágy utolsó szikrája is, hogy én sikert érjek el, akkor született meg
benne igazán a hit.” A nagyböjt végső csúcsán kitüremkedik előttünk a végső
kérdés: Mi az igazi hit? A választ keresve mi is alkothatunk valamit, ami az
Életről szól.
N. K.

TRIDUUM
Háromnapos nagyböjti lelkigyakorlat
a szemeretelepi Szent István Király Plébánián
A lelkigyakorlatot vezeti:

BALOGH ATTILA
KŐBÁNYAI PLÉBÁNIAI KORMÁNYZÓ ATYA

Lelkigyakorlatunk programja:
ÁPRILIS 14. NAGYHÉTFŐ
18:00
Szentmise lelkigyakorlatos szentbeszéddel I.
ÁPRILIS 15. NAGYKEDD
17:00
Gyóntatás: Tóth Ferenc és Balogh Attila atyák
18:00
Szentmise lelkigyakorlatos szentbeszéddel II.
ÁPRILIS 16. NAGYSZERDA
18:00
Szentmise lelkigyakorlatos szentbeszéddel III.
A mise végén Jeremiás Siralmai
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ÁPRILIS
Április hagyományos magyar neve Szent
György hava. A hónap jeles szentje Beretta Szent Johanna.
Itáliában egy Milánóhoz közeli városban született 1922-ben. Asszonyneve
Johanna Beretta Molla, tizenhárom testvére közül tizedikként látta meg a napvilágot. Mélyen hívő családban nőtt fel,
szüleit aránylag korán
elveszítette. Már fiatal
korában megmutatkozott a mások baja iránti
érzékenysége, korán
bekapcsolódott a katolikus ifjúsági mozgalomba.
A páviai egyetem
orvosi karán végzett, s
1950-től rendelőt nyitott. A betegei közül az
idősekre, szegényekre,
édesanyákra és a gyerekekre különös gondot fordított.
Hamarosa Pietro Molla mérnök menyasszonya lett, akivel 1955-ben kötött házasságot. Imáiban újra és újra megköszönte az Úrnak társát. A következő években
három gyermekük született.
Johanna csodálatos egyszerűséggel tudta teljesíteni házastársi, anyai és orvosi
feladatait. 1961-ben ismét áldott állapotba
került, a második hónap végén daganatot
állapítottak meg a méhében. Orvosként
teljesen tisztában volt a helyzettel. Műtétre került a sor, ekkor Johanna azt kérte
2014. ÁPRILIS 13.

az orvostól, hogy a magzat életét minden
körülmények között őrizze meg. A műtét
után erős lélekkel és a Gondviselésbe vetett bizalommal folytatta életét, végezte
orvosi teendőit, gondozta gyermekeit és
készült a szülésre.
A szülés előtt mindkettőjük sorsát a
Gondviselésre bízva fölajánlotta életét a
születendő
gyermekért. Az orvosoknak
ezt mondta: „Ha döntenetek kell köztem és
a gyermek között, ne
bizonytalankodjatok,
válasszátok – ezt kívánom – a gyermeket. Őt
mentsétek meg.”
1962
április 21én reggel megszületett a kis Johanna
Emanuella, de egy
hétre rá, április 28án az édesanya nagy
fájdalmak közepette
meghalt. Utolsó szavai voltak: „Jézusom,
szeretlek! Jézusom szeretlek!”
VI. Pál 1973-ban így emlékezett meg Johannáról: „Íme, egy ﬁatal édesanya, aki
meggondolt önfeláldozással odaadta életét
a gyermekeiért.”
Johannát II. János Pál pápa 1994-ben a
Család Nemzetközi Évében boldoggá,
majd 2004-ben Rómában szentté avatta.
Forrásmű: Szentek élete, SZIT, Budapest
2009.
K. E.
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VISSZATEKINTŐ
TARTÓSÉLELMISZER
GYŰJTÉS
2014. március 17–április 13.
A nagyböjti időszakban tartósélelmiszergyűjtést rendeztünk, amit a területünkön
élő rászorulóknak és az Izola Hajléktalanszálló lakóinak juttattunk el. (Az intézményvezető köszönetnyilvánító levele a
4. oldalon látható.) Köszönjük az adományokat, hogy oly sokan kifejezték ezzel a
kiszolgáltatott sorsú emberekkel való szolidaritásukat.

NABIT
NAgyBöjti Ifjúsági Találkozó:
2014. március 20.
A Dél-Pesti Ifjúsági Fórum által minden évben megszervezett NABIT a szemeretelepi,
pesterzsébeti, imrei és soroksári plébániára járó – lélekben mindenképpen – fiatalok találkozója. Az egyestés lelki program
minden nagyböjtben más helyszínen kerül
megrendezésre, és az ifihittanosok nagyböjti készületét hivatott gazdagítani. Idén
Pesterzsébet volt a helyszín, és körülbelül
ötvenen vonultunk végig a tervezett útvonalon. A találkozó témája az Evangélium
öröme – Isten irántunk való szeretetének
megnyilatkozása a keresztútban.
Rövid gyülekezés után fél 7 körül a keresztút az erzsébeti görögkatolikus templomban kezdődött. Papp Miklós atya, a
templom görögkatolikus papja rövid, de
tartalmas bevezetővel indított minket. Beszédében szólt a keresztvetés jelentéséről és
fontosságáról, a keresztvetés és a keresztút
2014. ÁPRILIS 13.

párhuzamáról: mindkettő egy megemlékezési forma, melyben Krisztus szenvedésére emlékezve mi is magunkra öltjük saját
keresztünket. A Krisztussal végigjárt keresztút megtanít minket arra, hogyan lehet
szenvedéseinket Isten elé helyezni.
A kissé alternatív keresztutunknak hat
állomása az Ítélet, Kereszthordozás, Simon,
Veronika, Elesés és Keresztrefeszítés volt.
Az útvonal a görögkatolikus templomtól,
az evangélikus templomnál megállva, a katolikus templomig tartott, Pesterzsébet egy
paneltelepén át. A fáklyás menet énekelve
haladt, időnként meg-megállva egy állomás
történéseiről megemlékezve. Az állomások sokrétűek voltak, hiszen mindegyikre más-más plébánia fiataljai készültek
fel tanúságtétellel, egy rövid színjátékkal
vagy bibliai részletekkel. Nekem kiemelten tetszett az evangélikus tiszteletes és kis
csapatának ajándéka, ugyanis egy állomás
erejéig bekapcsolódva elmélkedéssel és egy
kedves dallal készültek, tökéletesen eltalálva a keresztút magányos komolysága mellé

járó evangéliumi öröm hangulatát is.
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A katolikus templomhoz
érve az utolsó állomás, a keresztre feszítés a szentmisében,
azon belül is az eukarisztia titkában manifesztálódott, ezzel
méltó zárást adott a lelki programnak. Áldozáskor a keresztet megérintve kerülhettünk
közelebb a szentség lényegéhez:
„Ez az én testem, ami értetek
adatik”.
A lelki programot lezárva a
plébánián szendvicsek és tea
mellett volt lehetősége a résztvevőknek kötetlen beszélgetésre. Az estének 9 óra után
lett vége, de a hittanosok állítása szerint
megérte pár órára otthon hagyni a leckét. ☺

tésbe és toroköblítésbe kezdtünk. Az így
teljesített „második felvonással” zárult az
este.
M. P.

T. V.

A FÉRFIKÖR
SZÍNHÁZLÁTOGATÁSA

A HÁZASTÁRSAM
A HÁZAS TÁRSAM
2014. március 28.

2014. március 20.
Március 21-én a Férfi kör az Örkény Színházba látogatott. Dürrenmatt János király
című darabját néztük meg – egy felvonásban. A XII–XIII. század fordulóján játszódó történetet hármas áttükrözésen keresztül jelenítette meg az előadás. A színpadon
a Shakespeare klasszikusra épülő modern
Dürrenmatt dráma igazi kortárs színház.
Földnélküli János angol és II. Fülöp francia király háborús acsarkodásában ismerős politikai, közéleti, hatalmi és morális
kérdésekkel találkozhatunk. Szívszorítóan
nevettető másfél óra.
A folytatásban a tizenkét színházlátogató – a tanulságok és más fontos megbeszélnivalók feldolgozására – a Gozsdu-udvar egyik „tárgyalójában” telepedett le. A
helyszín adottságaihoz igazodva beszélge-
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Március hónapban új formában mutatkozott meg a Családfrissítő a házaspárok számára. Most nem előadást hallgathattunk
hátradőlve Jókai Annától vagy Székely
püspök atyától, mint korábban, hanem fel
kellett állnunk, s szemébe néznünk a feladatnak.
Dr. Harangi Rita pszichológus játékos
ön- és párismereti gyakorlatokra tanított
meg bennünket. Nagyon érdekes volt közös
lapra, közös ceruzával egyszerre lerajzolni
a házunkat a saját és házastársunk elképzelése szerint a beszéd lehetősége nélkül. Volt,
akinek szó szerint beletört a ceruzája a feladatba, mások hagyták magukat vezetni,
vagy éppen irányították házastársuk kezét.
Vidám és tanulságos este volt. Köszönjük a
szervezők munkáját!
B. R.
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ISMERŐS ARCOK

SZERETETTEL PÁROSULT
SZIGOR
Stehli Ferencet, Feri bácsit nem kell bemutatni senkinek. Mindnyájan
ismerjük, ahogy lassan, elnyűhetetlenül bandukol a templom padsorai
között. Az elmúlt 91 évéről és a két háború közti Szemeretelepről kérdeztem.
Ő maradt elnyűhetetlennek, csak a városrész arculata változott meg
az elmúlt 83 évben.
 Mióta él Szemeretelepen?
– 83 éve lakom Szemeretelepen, de valójában dunántúli, somogyi vagyok. Az első
hét évemet Zamárdiban töltöttem. Ma is
elsősorban dunántúlinak vallom magam,
bár gyerekként elkerültem szülőfalumból.
Ha régebbre visszamegyünk, Mária Terézia idején keveredtek Magyarországra apai
őseim a Duna forrás vidékéről más német
ajkú családokkal együtt.
 Ha visszaemlékszik milyen volt a két
háború között Szemeretelep?
– A 20-as években parcellázta fel ezt a területet a Szemere család. Kispesthez tartozó külterület volt. A mostani házunk
helyén kukoricás terült el. Amikor 1931ben megépítették szüleim a házat két hónap leforgása alatt, amelyben ma is élek, az
utcánk 24 házhelyéből a miénk volt a 6.
ház, ami már megépült, a többi még üres
parcella volt. Talán kevesen tudják, hogy
Szemeretelep a Béke térig tartott, utána
már Vecséshez tartoztak a telkek. Határolta még az Üllői út és az iparvágány a
telepet. A környék utcáinak neve mind a
két háború közti időket idézi. A Felvidék
elcsatolásának fájdalmát enyhítették, em2014. ÁPRILIS 13.

lékét őrizték az itteniek a felvidéki települések névadásával.
 Melyik templomba jártak, akkor az itt
élők?
– A terület legrégebbi kápolnája az Ibolya utcai apácáké volt, de templom csak
egy működött, a Főplébánia templom.
1938-ban szentelték fel Szent István királyunk halálának évfordulóján a mostani szemeretelepi templomot, ott voltam
gyerekként a felszentelésén. Én magam a
főplébánia templommal vagyok egy idős,
amelyet 1923-ban szenteltek. Az akkori főplébániai plébános Verecki Béla atya
hívta a szalézi szerzeteseket a templom
szolgálatára az új templomba.
 Milyen volt, akkoriban itt az élet?
– Nem volt könnyű világ, de sohase panaszkodtunk. Édesapám gyári munkás volt a
Hoffer-gyárban Kispesten, édesanyám pedig szövőnő. Harmadik gyermekként születtem, de két bátyám még csecsemőként
meghalt, így egyedül nevelkedtem. A 3. és
4. osztályt jártam a Gulner utcai iskolába. Akkoriban még nem volt gimnázium
Szemeretelepen, ezért Kispestre jártunk
gyalog a Deák Ferenc Gimnáziumba. Ott 
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 volt a lajosmizsei vasút közvetlen közelében, az épület ma is iskola. Akkoriban
volt már villamos, de gyakran gyalog tettem meg az utat a Nyitra utca és az iskola
között. Kisiskolásként nem volt több 45
percnél az út. A megspórolt villamosjegy
árából tudtam tízórait venni. Nem a mai
osztálylétszámok voltak a jellemzők, 80 fős osztályban tanultam nyolc éven át, mégis
a mai fegyelmezési gondok nem jelentkeztek.
Más világ volt.
 Mit csinált gimnázium után?
– Osztályfőnököm
indíttatására
a
Műszaki Egyetem
Közgazdasági
karára
jelent kez tem.
Diplomát
viszont latin-francia szakos tanárként szereztem a
Pázmány Péter
Egyetem Bölcsész
karán az 1948/49es tanévben. Egyetemi éveim alatt is
nagyon sok magántanítványom volt, ez
volt a megélhetés forrása. Ekkor államosították
a szerzetesi iskolákat. Az viszont nem jutott eszükbe, hogy
a szerzetesrendek szélnek eresztésével, nagyon nagy lesz a tanárhiány. Nekem
friss diplomásként nyolc álláshelyet ajánlottak fel az ország különböző sarkaiban
Nagykanizsától Veszprémig. Én a veszprémi piarista rend épp akkor államosított iskoláját választottam. Abban biztos voltam,
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hogy az átvett osztályokat az előző évben
még tanító piaristák szellemében fogom
továbbvinni. Így is tettem. Ez volt az utolsó tanév, amikor még a hittan kötelező
tantárgyként jelen volt az órarendekben.
1949-től kötelezően bevezették az orosz
nyelvet egyetlen idegen nyelvként. Tanár
nem volt, aki tanítsa, nekem meg
eltűntek a latin óráim, hát
átképeztem magam orosztanárnak és oroszt tanítottam ettől kezdve.
Hét éven át oktattam
a veszprémi piarista iskolában. Nagyon jó viszonyt
ápoltam az itt élő
piarista szerzetesekkel. Milyen az
élet? Az egyik piarista szerzetest,
akitől az első
latin
osztályt
átvettem Kincs
Lajosnak hívták.
Később
1983ban találkoztam
vele újra, amikor
kollégák lettünk a
pesti Piarista Gimnáziumban.
A veszprémi államosított iskolában volt
diákom Mádl Ferenc.
Nagyon tehetséges sváb parasztgyerek volt.
 Miért került el Veszprémből?
– Szüleim itt éltek a Szemeretelepen. Úgy
éreztem, hogy az ő támogatásuk nem lehetséges a Dunántúlról, hát hazaköltöztem. A monori gimnáziumban kaptam állást. A napi 5 kilométer gyaloglás megvolt
mindig, itthonról a vasútállomásig, majd
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a monori vasútállomástól a gimnáziumig
és vissza. 1956 után második idegen nyelvként megjelenhetett ismét a latin, így az
orosz mellett már latint is taníthattam.
 Milyen volt Monoron tanítani?
– Nagyon más, mint Veszprémben. A
veszprémi iskolának volt egy 1711-ig viszszanyúló hagyománya, a monori iskola
éppen akkor épült hagyományok nélkül.
Hozzám mindig közelebb álltak a fiúk, bár
jól megértettem magam lány tanítványaimmal is. Ma már nagymama korúak, de
máig néha ellátogatnak hozzám. 1983-ig,
amíg nyugdíjba nem mentem, Monoron
tanítottam. Sokat túráztam, bicikliztem a
diákokkal, becsavarogtuk Magyarország
egész területét.
 Mi volt pedagógiájának alapelve?
– Schütz Antal nyomán vallom, hogy a
legfőbb pedagógiai elv a „szeretettel párosult szigor”. Mindig apjukként szerettem
tanítványaimat, s mindig következetesen
számon kértem, amit megtanítottam.
 Miként került kapcsolatba a piaristákkal?
– Egyik unokatestvérem járt a veszprémi
piaristákhoz, innen is jött az ötlet, hogy
odamenjek tanítani az egyetem után. De
1960-ban beléptem a piarista rendbe. Elvégeztem a noviciátust. Itt ismertem meg
Sík Sándort, akinek gyakran ministráltam. Sugárzó elme és lelki ember volt. Az
első év végeztével viszont döntöttem és
visszatértem a tanításhoz. Akkoriban nem
nézték jó szemmel ha valaki noviciusnak
jelentkezett. A gondviselésnek tudom be,
hogy egy évi általános iskolai tanítás után,
amit a pilisi általános iskolában töltöttem, visszavett a monori iskola igazgatója.
Amikor pedig 60 évesen nyugdíjas lettem,
egy volt diákom, Borián Tibor piarista
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szerzetes, kérdezte meg, hogy nem akarnék-e esetleg latint tanítani a pesti Piarista
Gimnáziumban. Akartam. Így kerültem
1983-ban a Mikszáth téri iskolába, ott tanítottam még húsz éven át. Olyan diákok
osztályaiban tanítottam, mint Gável Henrik és Gödölle Márton atya. Mindig arra
törekedtem, hogy istenfélő, hazaszerető,
egymást fenntartás nélkül elfogadó embereket neveljek.
 Miként emlékszik vissza a Don Bosco
házra?
– Néhány évvel később épült meg, mint
a templom. A szalézi atyák, akik néhány
utcával feljebb laktak nagyon nagy kulturális életet varázsoltak ebbe a házba.
Előadások, találkozók voltak rendszeresen itt.
 Mi az, ami a hosszú életén végig kísérte, ha visszagondol?
– Éreztem, hogy mindig fogja az Úristen
a kezemet. Így volt ez a háború alatt, amikor kétszer éltem át a lakóhelyem kiürítését a szovjetek bejövetelekor 1944-ben.
Szemeretelepről Zamárdiba menekültem,
ahol ismét utolért a front. Talán ezeknek a
költözéseknek volt köszönhető, hogy nem
hívtak be katonának. 1956-ban sem esett
bántódásom. A novícius év utáni viszszavételemet is Isten segítségeként éltem
meg. 1967-ben összeházasodtunk feleségemmel, aki tanítónő volt és Veszprémből
ismertem, a Kosciuszko Tádé utcai általános iskolában tanított nyugdíjazásáig. Két
és fél éve halt meg. Belülről ma sem érzem
magam öregnek, csak a térdem engedelmeskedik nehezebben a mozgatásnak,
mint korábban. De nem adom fel, amíg
bírom, megyek vele, az indulás az, ami
nehéz.
B, M.
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HÁZI PRAKTIKÁK

HÚSVÉTI ÉTELEINKRŐL
A negyvennapos böjtölés után nem kímélték őseink gyomrukat. Húsvét vasárnapján
kosárba tették ételeiket, és a templomban
megszenteltették azokat.
A sonka jellegzetes húsvéti
eledel, sok helyen kiszorítva az eredetileg szokásos
bárányt. A nyers füstölt sonkát beáztatjuk,
majd egy nap után bő
vízbe feltesszük főni.
Lassú tűzön, a sonka
bőrének
megpuhulásáig főzzük, majd
hideg vízbe tesszük, és
ha kihűlt, a hús rostjaira
merőlegesen vékonyan tudjuk szeletelni. A tojást a sonka
levében főzzük, így ízesebb lesz.
Az ország egyes vidékein főtt füstölt
kolbászt is kínálnak tormával a húsvéti
asztalon.

Nálunk a húsvéti kalács és az édes túró
is elmaradhatatlan ekkor. A kalács receptjéhez a hozzávalók: 50 dkg finomliszt, 20
dkg rétesliszt, 3 evőkanál kristálycukor,
2 vaníliás cukor, 1 citrom reszelt
héja, 3 tojássárgája, 1 csipet
só, 3 dl tej, 2,5 dkg élesztő
Az élesztőt kevés tejben felfuttatjuk, és a
hozzávalókkal összekeverjük. Hozzákeverünk 10 dkg olvasztott
langyos vajat is, majd
letakarva duplájára kelesztjük. A tésztából hat
egyforma rudat sodrunk,
összefonjuk ezeket, s fél órát
pihentetjük. Tetejét egy tojássárgájával összekevert kevés tejjel megkenjük, majd előmelegített sütőben 180 fokon megsütjük. Jó étvágyat kívánunk hozzá!
K. L. M.

ANYAKÖNYVI ADATOK
KERESZTELŐ

• Balázs Anna Luca
születési dátum: 2010. december 24.
keresztelés ideje: 2014. március 16.

† Pápai Györgyné (sz. Farkas Irén)
születési év: 1926
temetés ideje: 2014. március 21.

TEMETÉSEK

† Balyi Miklós
születési év: 1930
temetés ideje: 2014. március 22.

† Gelei Imréné (sz. Gáspár Gizella)
születési év: 1947
temetés ideje: 2014. március 21.

† Pallér Gábor
születési év: 1947
temetés ideje: 2014. április 11.

† Márton Lászlóné (sz. Zbrás Róza)
születési év: 1934
temetés ideje: 2014. március 21.

† Sós Imréné (sz. Tímár Anna)
születési év: 1935
temetés ideje: 2014. április 11.
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HIRDETÉSEINK
LITURGIKUS ESEMÉNYEK
 április 14. hétfő: 24 órás szentségimádás;
 április 27. vasárnap: a 9:30 órai szentmise
a nemrégiben temetett halottainkért és elsőáldozás;
 május 2. péntek: elsőpéntek, 18 órától szentmise;
 május 3. szombat: elsőszombat, 17:15 órától
rózsafüzér, 18 órától szentmise;
 május 12. hétfő: 24 órás szentségimádás;
 május 13. kedd: Fatimai imaest a Főplébánián, 17 órától rózsafüzér, 18 órától szentmise;
 május 25. vasárnap: a 9:30 órai szentmise a
nemrégiben temetett halottainkért;
 június 6. péntek: elsőpéntek – június lévén
17:40 órától a Jézus Szíve litániát énekeljük,
18 órától szentmise lesz;
 június 7. szombat: elsőszombat, 17:15 órától rózsafüzér, 18 órától szentmise;
Májusban a Szűzanya tiszteletére az esti szentmisék előtt 17:40 órától litániát énekelünk.

TISZTELT SZÜLŐK!
Bizonyára már értesültek róla, hogy 2013
szeptemberétől az általános iskolákban bevezették a választható hitoktatást. Ez azt jelenti, hogy a gyermekek az órarendbe beépítve
részesülhetnek hitoktatásban. Szeptembertől
már az 1., 2., 5. és 6. osztályokban lesz hitoktatás. A szülőknek nyilatkozati lapot kell aláírni
az iskolákban, melyen kérik gyermekük katolikus hitoktatását. A leendő első osztályosok
szülei a beiratkozáskor tehetik meg ezt a nyilatkozatot. Szeretettel várjuk a gyermekeket a
hittanórákon. Kérjük a szülőket, nagyszülőket, éljenek ezzel a lehetőséggel.

KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK
 április 22. kedd: 20 órakor asszonykör a
plébánián;
 április 25. péntek: 16 órától nyugdíjas klub;
2014. ÁPRILIS 13.

 április 25. péntek: 20 órától irodalmi kör;
 május 4. vasárnap: 16 órakor a rózsafüzér
csoport találkozója és a titkok kiosztása. A
társulat imaszándéka: Testi és lelki megújulásért;
 május 9–11. péntek–vasárnap: az általános
iskolások minitábora Dunabogdányban;
 május 15. kedd: 20 órától férfi kör;
 május 27. kedd: 20 órakor asszonykör;
 május 30. péntek: 16 órától nyugdíjas klub;
 május 30. péntek: 20 órától irodalmi kör.

ELŐRELÁTÓ
(avagy jegyezd be a naptárodba!!!)
 május 16–18. péntek–vasárnap: családos
lelkigyakorlat;
 május 17. szombat: Élő Rózsafüzér Zarándoklat, mely a mi templomunkat is érinti;
 június 16–20.: Napközis tábor a Don Bosco
közösségi házban;
 június 30–július 5.: kerületi közös nagyifi
tábor Kemencén;
 július 24–27.: plébániai nagytábor Nemesnádudvaron.

A KARITÁSZ
helyiségének felújítása hamarosan befejeződik. Hirdetni fogjuk amint elkészül és lehet
megint ruhákat leadni. Kérjük a kedves testvéreket, hogy amíg a munkálatok zajlanak, ne
hozzanak ruhaneműket.

ADÓ 1%
Idén is rendelkezhetünk adónk 2×1%-áról.
Az első 1%-ot felajánlhatjuk a Magyar Katolikus Egyháznak, a második 1%-ot pedig
egy általunk kiválasztott, erre jogosult alapítvány, egyesület vagy más civil szervezet
kaphatja meg. Éljünk ezzel a törvény adta
lehetőséggel!
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SZERTARTÁSOK ÉS SZENTMISÉK
A HÚSVÉTI ÜNNEPEK ALATT
 Virágvasárnap (április 13.): 7:30 órakor szentmise és a hozott barkák megáldása a szentmise kezdetén • 8:30–9:00 óráig
gyóntatás • 9:30 órakor ünnepi szentmise,
melyben elhangzik a Passió. A szentmise
kezdetén ünnepélyes barkaszentelés –
gyülekezés a templom előtt! • 18 órakor
szentmise és a hozott barkák megáldása a
szentmise kezdetén;
 Nagyhétfő (április 14.): 18 órakor lelkigyakorlatos szentmise;
 Nagykedd (április 15.): 17 órától gyóntatás (Tóth Ferenc és Balogh Attila atyák)
• 18 órakor lelkigyakorlatos szentmise •
19 órakor Taize-i imaóra;
 Nagyszerda (április 16.): 18 órakor lelkigyakorlatos szentmise, utána Jeremiás
siralmait énekeljük;
 Nagycsütörtök (április 17.): 18 órakor
ünnepi szentmise az utolsó vacsora emlékezetére • 19–24 óráig virrasztás, melynek
elején Jeremiás siralmait énekeljük;
 Nagypéntek (április 18.): 15 órakor keresztút Jézus halálának órájában • 18 órakor ünnepi szertartás kereszthódolattal,
passió. • A szertartás után 19:30–24 óráig
virrasztás, melynek elején Jeremiás siralmait énekeljük;
 Nagyszombat (április 19.): 8:00–16:00
óráig szentsírlátogatás – 20:30 órától
Húsvét vigíliája, Urunk feltámadásának
ünnepe – gyülekezés a templom előtt, tűz-
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szentelés, ünnepélyes bevonulás a húsvéti
gyertyával, húsvéti örömének, a keresztségi fogadalom megújítása. – A Szentmise végén gyertyás feltámadási körmenet!
(Gyertyát adunk erre az alkalomra, nem
kell hozni magunkkal!)
 Húsvétvasárnap (április 20.): 7:30 órakor szentmise és ételáldás • 9:30 órakor
ünnepi szentmise, ételáldás – a szentmise
után a gyerekeknek tojáskeresés a templomkertben – 18 órakor szentmise;

HÚSVÉTI KONCERT
Húsvét vasárnap délután ½5 órától az
Angyali hangok kórusa nagyböjti és
húsvéti kórusművekkel örvendezteti
meg a zeneszeretőket. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 Húsvéthétfő (április 21.): 7:30 órakor
szentmise

MUSTÁRMAG
a Szent István Király Plébánia lapja,
alapítva 1992-ben, újraindítva 2007 decemberében
Megjelenik évente hétszer
Szerkesztőség: Neruda Károly (N. K.), Hajdu Noémi (H. N.),
Kiss Erika (K. E.), Knábné Lakatos Mariann (K. L. M.), Németh Eszter (N. E.),
Nemcsics Gyöngyi (N. Gy.)
Jelen lapszámunknál munkatársunk volt még:
Bodó Rita (B. R.), Bodó Márton (B. M.), Mayer Péter (M. P.),
Tóth Veronika (T. V.)
Fotók:
Takács Henrik
A plébánia, illetve a szerkesztőség elérhetőségei:
Cím: 1185 Budapest, Tátrafüred tér 15. • Telefon: 292-1407
e-mail: mustarmag18@yahoo.com
www.szemere.plebania.hu

MUSTÁRMAG

