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XVI. Benedek pápa: „A hit kapuja”
Út, amely kivezet a pusztából az életre
Az utóbbi időkben sokat lehet hallani arról, hogy
korunk a hit válságát éli. Az előző századokban szinte
természetesnek találták, hogy a társadalmi élet és kultúra
alapját a hit jelenti, ma azonban a helyzet megváltozott. A
posztmodern gondolkodásmód uralkodóvá
válik, amely tagad minden kinyilatkozatott
vagy az emberi természetből származó
értéket, s így minden erkölcsi érvelés
esetlegessé válik. A jelenlegi társadalmi
jelenségeket figyelve, úgy tűnik, hogy bár az
Isten-képmására teremtett ember vágyódik a
természetfelettire, mégis vannak külső
hatások, amelyek ezt a belső vágyat
akadályozzák, torzítják. Ezek a jelenségek
indították XVI. BENEDEK pápát arra, hogy a
II. Vatikáni Zsinat megkezdésnek 50. és a
Katolikus
Egyház
Katekizmusa
megjelenésének 20. évfordulóján egy apostoli levelet adjon
ki „A hit kapuja” (Porta fidei) címmel.
Szent Péter utódja szép képeket használ, amikor a hitről
ír. A hit „kapu” amelyen keresztül „Istennel való
életközösségre” léphetünk, amely mindig nyitva áll
előttünk. (1); A hit a „szív döntése”, amely enged a
kegyelem formáló erejének (1). A hit „egyre fokozódó
ráhagyatkozás egy olyan szeretet kezére, amely mindig
nagyobbnak bizonyul, mert Istentől ered.” (7). Végül a hit
egy út, amely kivezeti az embereket a pusztából az élet
helyére, az Isten Fiával való barátságra (2). A dokumentum
ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az ember belső
sebzettsége, és a külső torzító hatások miatt az embernek
segítségre van szüksége ahhoz, hogy hinni tudjon. Ez a

segítség pedig elsősorban a közösségben megtapasztalt
szeretet, amelynek forrása Isten, de amit nekünk
embereknek kell közvetíteni mások felé. „A hit ugyanis a
kapott szeretet tapasztalatából növekszik, akkor, ha a
kegyelem és az öröm tapasztalatával közlik.”
(7)
Az emberben felmerül a kérdés, hogy a
keresztény emberek milyen segítséget tudnak
adni az Isten után vágyódóknak? A Hittani
Kongregáció ehhez akart segítséget adni,
amikor a pápa apostoli leveléhez egy
gyakorlati
jellegű
útmutatást
fűzött,
„Javaslatok és lelkipásztori útmutatás a
Hit évéhez” címmel, amely különböző
szinteken, vagyis az egyetemes Egyház, a
Püspöki Konferenciák, az egyházmegyék és
plébániák szintjén útmutatást, javaslatokat
nyújt. A plébániák számára az Eucharisztia méltó
ünneplését, a hit tartalmának a továbbadását, és az
együttműködést tartja elsődleges feladatnak. Különösen
fontosnak tartja a hit tartamának a megismerését és
továbbadását, hiszen a hit az Egyház közös kincse, aminek
egyre mélyebb megértése és tisztaságának megőrzése
mindig az Egyház feladata. Ez a pápai üzenet minden
plébánia számára feladatot tűz ki, hogy a hitoktatásban, a
szentbeszédekben, a lelkigyakorlatokon hitünk legmélyebb
igazságaival foglalkozzunk, hogy előbbre jussunk a hit
útján, és az eltévedteket a lelki kietlenség pusztájából az
életre vezessük.
Ferenc atya

Erkölcstan és etika – a tantervtől a megvalósulásig
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben tartott szakmai tanácskozáson tartott előadás
Az elmúlt év végén a parlament elfogadta a Nemzeti
Köznevelésről
szóló
törvényt,
amelynek
egyik
legfontosabb eredménye az, hogy az állami iskolákban
2013-tól felmenő rendszerben a kötelező tanórai
foglalkozások része lesz az „erkölcstan” vagy az e helyett
válaszható „hit és erkölcstan” óra. Ezeknek az új

tantárgyaknak a bevezetése esélyt ad arra, hogy
társadalmunk kiemelkedjen abból az értékválságból,
amelybe az utóbbi években került. A jelen esetben tárgyalt
erkölcstan tantárgy bevezetése azonban elméleti és
gyakorlati kérdéseket vet fel, amelyeket a tantárgy
bevezetése előtt meg kell vitatni. Mint keresztény ember,
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és katolikus pap, szeretnék ezekhez a szakmai kérdésekhez
hozzászólni.
1. Az erkölcstan alapja
Az erkölcsi kérdések kiindulási alapja az, hogy az
ember erkölcsi személy, aki belső lényegi természete,
méltósága következtében törekszik arra, hogy jót
cselekedjen, tettének következtében személyisége kiteljesedjen, és az emberek közössége is gazdagabbá váljék.
Az emberi méltóságot a bölcselet általában az ember
értelmes természetével, egyediségével, öntudatával,
személyes kapcsolataival és a teljességre való nyitottsággal
magyarázza. A zsidó-keresztény hagyomány szerint az
emberi méltóság, és az előbb említett tulajdonságok végső
alapja az ember Isten-képisége, ami miatt feltétlen tisztelet
illeti meg őt. Ezt az erkölcsös viselkedést kívánja meg az
egyéntől a szűkebb közösség, és a társadalom is, amelyben
él, munkáját végzi, amely jelzi, hogy az emberi méltóság
közös java az emberiségnek.
2. Az erkölcstan tárgya és szükségessége
Az erkölcstan az a tudomány, és tantárgy, amely az
emberi személy cselekedeteit, magatartását vizsgálja egy
értékrend szerint. Az értékrendet az emberi méltóságból
kiindulva, az ember természetes törekvéseit vizsgálva, az
emberi ésszel lehet felismerni. Az értékek rangsorát az adja
meg, hogy melyik érték segíti legjobban a személy
kiteljesedését és a közösség javát. Ezeket az értékeket
biztosítja a természetjog, amely az ember természetéből
származik, s amely megalapozza az alapvető emberi
jogokat, a pozitív jogot is. A cselekedet értékelésnél az
értékrendet védő törvények, és azokat védő jogok mellett
figyelembe kell venni a cselekvő személy szándékát, és a
külső körülményeket. A cselekedetek értékelésénél továbbá
figyelembe kell venni az értelmet, és az akaratot gátló
tényezőket, amelyek hatással vannak az ember
felelősségére.
Az erkölcstan elsajátításához nevelésre és tanításra van
szükség,
a
személyiség
fejlődése
és
értékek
továbbadásának személyes jellege miatt, hiszen az mindig
az egyéni tapasztalatok továbbadását is jelenti. Erre a
segítségre azért is szükség van, mert az ember
sebzettségéből származó bűnök, és a környezetében
tapasztalható romboló társadalmi hatások az emberi
méltóságból származó nemes törekvéseket és az
értékrendet elhomályosíthatják, torzíthatják. A tanítás
során be kell mutatni, hogy a szellemi, lelki, anyagi értékek
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segítik az emberi személy kiteljesedését, és a közösség
javát szolgálják, a bűnök pedig az egyénre és közösségre
ártó hatással vannak.
3. Az erkölcstan főbb műveltségi területei
Az emberi méltóságból kiinduló erkölcstan tanítása
magában foglalja a helyes önismeret elsajátítását, az
egymás iránt megnyilvánuló tiszteletet, becsületet,
szeretetet, a közösségi és társadalmi együttélés szabályait,
és a természet tiszteletét. Ezek a témák az erkölcstan főbb
területeit is jelentik, amelyet az egyes osztályokban tanítani
lehet. Így az erkölcstan főbb műveltségi területei a
következők:
1. Az emberi természet értelmezése (az ember
eredete, célja, személyes tapasztalatok, a közösségi élet és
gondolkodás, alkotó munka, a nyelv fontossága),
2. A törvény és lelkiismeret értelmezése (A törvény
alapja, és megismerésének fontossága, a lelkiismeret mint
a belső törvény, a vallásos ember erkölcse)
3. A személyes kapcsolat erkölcse (barátság,
szerelem, szülő és gyermek kapcsolatok, bioetikai
kérdések)
4. A társadalmi erkölcs (értékek átvétele, társadalmi
szerep, részvétel, közjó, szolidaritás, szubszidiaritás,
fenntartható fejlődés)
5. Az ember és a természet kapcsolatának erkölcse
(az emberiség közös öröksége és jövő nemzedékek jogai,
állatokkal, növényekkel és élettelen természettel való
kapcsolat)
4. Az erkölcstan oktatásának néhány pedagógiai
sajátossága
Az erkölcstan oktatásakor fel kell hívni a figyelmet a
következőkre:
- Tiszteletben kell tartani a különböző világnézetű és
vallású emberek erkölcsi elveit, amennyiben azok nem
sértik az emberi méltóságból származó alapvető erkölcsi
értékeket.
- Az oktatásnak kreatívnak és interaktívnak kell lennie.
Ennek érdekében fontos szerepe van az őszinteségnek, az
erkölcsi értékek bemutatását követő beszélgetésnek, egyéni
és közös kutatómunkának, előadásoknak és a játéknak.
- A tantárgy tartalmának meghatározásánál tekintettel
kell lenni az életkori sajátosságokra, és azokra a
kérdésekre, amelyek időszerűek a magyar közéletében és a
világban.
Ferenc atya

Május Szűz Mária hónapja
Emlékezzél meg, kegyes Szűz Mária, hogy sohasem
lehetett hallani, hogy Te valakit magára hagytál, aki
oltalmadat kérte, és segítségért hozzád könyörgött. Ilyen
bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, ó Szüzek Szüze,
jóságos Anyám.
Hozzád fordulok, és színed előtt sóhajtva állok, én

szegény bűnös. Ne vesd meg könyörgésemet, ó Anyja az
örök Igének, hanem hallgass rám kegyelmesen, és hallgass
meg engem! Ámen.
Szent Bernát
Máriának mindig újra meg kellett tapasztalnia, hogy Fia
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távolságot tartott tőle. Ezért igen jelentősnek kell
mondanunk az olyan eseményeket, amelyekből kitűnik,
hogy Jézus határvonalat vont. Ezek az
események többet árulnak el Mária
csendes nagyságáról, mint bármi ékesszóló
dicséret. Élesen kiemeli, hogy Jézus vele
szemben is a „Felfoghatatlan”.
Mária azonban ezt a Felfoghatatlanságot beleépítette saját életébe, vele
együtt élt és növekedett. Kitartott hitében,
és csendben várta, míg az Úr ad
világosságot.
Romano Guardini
Megpihenek abban a tudatban, hogy
van Anyánk, és megvigasztalódom az által, hogy gyermeki
bizalommal kiönthetem előtte szívemet, bánatomat s
aggodalmamat, s eltelek bizalommal, hogy Te bizonyára
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megértesz engem, - erősítsd meg mindenekelőtt hitemet.
Nevelj rá engem a Te nagy rendületlen hitedre. Történjék
bármi is. Törjön bár össze az élet sok
reményt, szakítson bár szét sok édes
köteléket, ahhoz az egy kincshez, a
föltétlen hitemhez, amellyel átadtam
magam Istennek, ragaszkodom - az a
kötelék, amely lelkemet Istenhez fűzi, ne
lazuljon soha. Kinek Boldogságos Szent
Szűz, Te vagy anyja, annak hite legyen
ereje! Ha velem az Isten, ha egymagam
állok is, mindig többségben vagyok. S
akinek édesanyja Te vagy, Boldogságos
Szűz Mária, az nem érzi magát elhagyatva,
hiszen a Te anyai oltalmad mindenhova
kíséri. Fordítsd reám szemedet, Szűz Anyám. Ámen.
Prohászka Ottokár

Szelíden, mint a galambok és okosan, mint a kígyók
Nehemiás könyve 2. fejezet 9-20. versek
9 Amikor megérkeztem a folyamon túli vidék helytartóihoz,
átnyújtottam nekik a királytól kapott írásokat. …
10 Amikor ezt megtudta a hóroni Szanbállát és Tóbiás, az
ammonita szolga, nagyon bosszankodtak azon, hogy jött
valaki, aki Izrael fiainak javát keresi. 11 Miután
megérkeztem Jeruzsálembe … 12 néhány férfi kíséretében
elindultam éjjel - senkinek sem árultam el, mire indította
szívemet Isten, hogy Jeruzsálemben cselekedjem. … 13 és
éjnek idején … megszemléltem Jeruzsálem lerombolt falát
és tűz emésztette kapuit. … 16 Az elöljárók nem tudtak
arról, hogy hová mentem és mit művelek. A zsidókkal, a
papokkal, az előkelőkkel, az elöljárókkal és a többiekkel,
… mindeddig ugyanis semmit sem közöltem. 17 Most

azonban így szóltam hozzájuk: »Ti jól ismeritek a
nyomorúságot, amelyben vagyunk. Jeruzsálem elpusztult,
kapuit tűz emésztette meg. Gyertek tehát, építsük fel
Jeruzsálem falait, hogy ne legyünk tovább gyalázat
tárgya!« 18 Egyúttal elmondtam … milyen szavakat
intézett hozzám a király, majd hozzátettem: »Rajta hát,
építsünk!« És erős kézzel hozzáfogtak a nemes munkához.
19 Amikor ezt megtudta a hóroni Szanballát, az ammonita
szolga, Tóbiás és az arab Gesem, kigúnyoltak minket és
lenézően azt mondták: »Mi az? Mit műveltek? Tán lázadást
szítotok a király ellen?« 20 Én azonban megfeleltem nekik,
és ezt mondtam: »Maga a menny Istene van segítségünkre,
és mi, az ő szolgái, nekilátunk és építünk. …«

Nehemiás tud szelíd lenni, mint egy
a királyt és a jeruzsálemieket. A
galamb és ravasz, mint a kígyó.
szegényeket maga mögé állítani nem
Alighogy megérkezik Jeruzsálembe
lehetett nehéz, de a papokat, az
ellenségekkel találja magát szemben.
előkelőket és az elöljárókat is meg kell
Azt még nem tudják, miért jött egy
nyerni. A nyomorúságról, meg a
ilyen magas rangú sze mély, de úgy
gyalázatról persze ők is tudtak, de a
sejtik, hogy Jeruzsálem javát akarja –
falakat felépíteni? Az Isten keze és a
ez pedig érdekeik ellen van. Nekik az a
királyi szó tekintélye valószínűtlenül
jó, ha Jeruzsálem kiszolgáltatott
hatékonynak bizonyul. Ami emberi
helyzetben van, akkor a rablók majd
számítás szerint lehetetlen, az Isten
kordában tartják és a rablásból szerzett A damaszkuszi kapu Jeruzsálemben
segedelmével lehetségessé válik.
zsákmányon
lehet
osztozkodni.
Megszólal az ellenfelek, sőt
Valahogy úgy lehetett, mint manapság. A gazdagokat nem ellenségek kórusa. Figyeljük meg, milyen eszközöket
lehetett könnyen kifosztani, nekik „lakóparkjuk” és használnak! A munkában résztvevőket azzal igyekeznek
„biztonsági szolgálatuk” lehetett, telt rá. A szegény elriasztani, hogy nevetségessé próbálják a tevékenységet
azonban nem tudta megvédeni magát és csekély javait, tenni. A vezetőt pedig megfenyegetik: biztosan lázadást
könnyű volt kirabolni.
akar szítani a király ellen. Csakhogy a módszer ezúttal nem
Nehemiás nem veri dobra azt, hogy mire készül. válik be, a munka folytatódik, Nehemiás pedig igen
Először tájékozódik. A munka nagynak látszik, de nem kemény szavakkal válaszol ellenségeinek.
reménytelen. Különösen akkor nem, ha maga mögött tudja
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Ha valami olyan helyes dolgot akarok véghezvinni,
amelynek ellenzéke, sőt erős ellenzéke van, először a
lármafát kell vernem vagy fel kell mérnem, mit-mivelkivel-miből tudom megoldani a feladatomat? Jusson
időben eszembe Jézus beszéde a toronyépítőről, aki
előkészítés hiányában belebukott a megvalósításba. Aztán

2012. május
el kell gondolkoznom a zsoltáron: Ha nem az Úr építi a
házat, építői hiába dolgoznak rajta. A munkát Isten
segítségül hívásával kell kezdenem és neki kell hálát
adnom, ha befejeztem.
Balthazár Zsolt

In memoriam Kopp Mária
A közelmúltban elhunyt Kopp Mária
orvos, pszichológus, a Semmelweis
Egyetem
Magatartás-tudományi
Intézetének
tudományos
igazgatóhelyettese. 2011-ben Budapest
díszpolgára lett. Idén március 15-én a
Magyar Érdemrend középkereszt a
csillaggal polgári tagozata kitüntetésben
részesült több évtizedes, a magyar
társadalom és a család érdekében végzett
sokoldalú munkássága elismeréseként.
A jeles tudósra Bíró László tábori
püspök,
a
Magyar
Katolikus
Családegyesület
elnöke
írásával
emlékezünk.
„Köszönöm, hogy olyan kitartóan és remé nykedve
küzdött a családért, a gyermekáldásért, a jobb, szebb,
emberibb jövőért, és hálát adok Istennek azért, hogy egy
ilyen kiváló személyiséget állított a magyar tudomány,
oktatás és közélet szolgálatába. Kopp Mária nemcsak tudós

volt, hanem az emberi értékek tisztánlátó
szószólója is. A családban látta azoknak
az erőknek a forrását, amelyek a
társadalmat előbbre viszik, amelyek az
élet fennmaradását és gazdagabbá
válását lehetővé teszik. Fáradhatatlanul
küzdött, mindig megtalálta az ügy
szolgálatába
állítható
eszközöket,
elmenve
egy-egy
támogatás
megszerzéséért olykor a legvégső
határig. Mennyi kiváló tanulmányt,
felmérést, nagyszerű előadást és éleslátó
következtetést
kaptunk
tőle!
Munkássága nyomán élet fakadt, kérjük
tehát az Élet Urát, akiben ő hitt, hogy
részesítse őt az örök élet örömében. Bízunk abban, hogy
Isten áldásával folytatni tudjuk megkezdett munkáit,
szolgálva az életet és a magyar családokat.”
/Magyar Kurír, 2012. április 5./

„Jobb adni, mint kapni”
A fenti bölcsességet a nagyböjti élelmiszergyűjtés után
szervezett és végül még egy vasárnapra (március 25. és
április 1.) prolongált „Csecsebecse cserebere” akciónk is
fényesen bizonyította. A hívek nem kis része élt a
lehetőséggel, hogy használható, de számára fölöslegessé
vált tárgyai némelyikének új gazdát keressen. Új gazdák
azonban eleinte nagyon bátortalanul jelentkeztek,
valamiféle szeméremérzés tartotta vissza az embereket,
hogy „érdemtelenül” jussanak „vagyontárgyak” birtokába.
Volt is a szervezőkben átmeneti aggodalom, mit kezdenek
majd az összegyűlt holmival, ám aztán egyfelől több dolog
is gazdára talált a hívek körében, a maradék pedig – a
könyvek kivételével – a karitász ügyfeleié lett.

Ami összejött, volt légyen az konyhai eszköz vagy
ágynemű, egyéb textília vagy „valódi” csecsebecse, a maga
nemében szinte mind kellő értékű volt; néhány sérült holmi
a kukában landolt, ezektől a továbbiak során, kérjük,
kíméljenek meg bennünket. Örömteli pillanatok voltak
viszont, amikor valamely tárgy tényleg megtetszett, örömet
szerzett valakinek, aki persze rendszerint még egy kis
biztatást is igényelt, mielőtt birtokba vette szerzeményét.
Úgy érezzük, hogy eme első akciónk, ha nem is
zökkenőmentesen, de végül sikeresen zajlott le, és talán
folytatásra is érdemes lesz a továbbiakban.
Sz. J.

Testi-lelki feltöltődés
Reklámok hada kínál lehetőséget, ad jobbnál jobb
tippeket a hétköznapokból való kikapcsolódásra, feltöltődésre. Van ennek azonban egy sok évszázados,
klasszikus formája is: a zarándoklat.
Különleges zarándoklat „övezi” Budapestet most már
hatodik alkalommal: kilenc szakaszban járja körül

egyszerre egy-egy csapat a várost, imádkozva annak
lakóiért és önmagukért. Ez a túra egyrészt vezeklés is,
hiszen a kb. 20 km-es, hegyes-völgyes útszakaszok
megtétele sokaknak bizony nem könnyű, másrészt azonban
felüdülés, kikapcsolódás. Régi igazság, hogy a szabad
természetben könnyebb közel kerülni Istenhez.
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Az óbudai szakasz az egyik legszebb és alighanem a
legnehezebb. Reggel fél nyolckor van a találkozó a
csillaghegyi Jézus Szíve templomban, ahonnan egész
napos út vezet erdőn-mezőn és részben lakott területen
keresztül a máriaremetei kegytemplomig. Itt este hétkor
mutat be befejező szentmisét Székely János püspök atya a
kétfelől (Csillaghegyről és Farkasrétről) érkező két zarándokcsoport tagjainak.
A menet tempója nem erős, néha talán még
türelempróbáló is, de hát ez is hozzátartozik a
zarándoklathoz. Olykor viszont fizikai kihívást is jelent
egy-egy hosszabb kapaszkodó, éppen ezért akik nem

2012. május
nagyon bíznak saját teljesítőképességükben, választhatják
az útnak egy-egy részét is csupán. Terv szerint 12.15-kor
lehet csatlakozni a menethez a Kövi Szűz Mária
templomnál, 13.45-kor a farkastorki Szt. Donát kápolnánál.
Aki pedig elfáradt, attól senki sem veszi zokon, ha kiáll a
sorból, amire számos helyen van lehe-tőség.
Szeretettel hívjuk az újlakiakat a zarándoklaton való
részvételre. Javasoljuk, hogy május 12-én, szombaton
reggel 7 óra és 7 óra 10 között találkozzunk a HÉV
Szépvölgyi úti megállójában.
Sz. J.

Családi nap a Margitszigeten
A Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházmegye fennállásának centenáriumán családi napot szervez a Palatinus strand
zárt, füves területén május 12-én, szombaton.
Program:
09:00 – Regisztráció, családok fogadása a margitszigeti Palatinus strand területén
10:00 - egész nap – kézműves foglalkozások, sportolás, vásárosok, lelki sarok pszichológus és mentálhigiénés
szakember közreműködésével
11:00 – Bábszínház
12:00 – Közös ebéd
13:00 – Bűvészmutatvány
14:00 – Besenczi Árpád előadása (A helység kalapácsa)
15:00 – Sivadó Testvérek Kamaraegyüttes előadása
15:20 – dr. Papp Miklós előadása
16:20 – Népzene
17:00 – Püspöki vecsernye a kolostorromoknál
Részvételi díj: 500 Ft/fő, 1000 Ft/család. Információ: szhelynokseg@gmail.com. Minden érdeklődő kicsit és nagyot
szeretettel várnak.

Pékséget nyit a Máltai Szeretetszolgálat Óbudán
Megváltozott
munkaképességűeket
foglalkoztató
pékséget nyit a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a főváros
III. kerületében – adta tudtul a szervezet. A helyiséget a
városrész
önkormányzat
térítésmentesen
bocsátja
rendelkezésre. Mint közölték: a program az Országos
Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósul meg.
Az új pékség a hét minden napján működik majd, és a
tervek szerint naponta nyolcszáz kilogramm kenyeret állít
elő. Ez a mennyiség körülbelül megfelel a segélyszervezet
húsznál is több budapesti intézményében jelentkező
igényeknek.
A szeretetszolgálat tájékoztatása szerint a pékségben
készülő kenyér nagy része az intézményekhez kerül, de
helyben is árusítanak majd friss kenyeret. A legolcsóbb,
egyszerű kenyeret készülnek sütni, amit a lehető
legalacsonyabb áron lehet megvásárolni. A pékség ily
módon nemcsak szociális foglalkoztatóként, hanem a
környék kispénzű lakóit kiszolgáló szociális üzletként is
működik majd.

A szeptemberben nyíló üzlet hét alkalmazottja közül
öten lesznek megváltozott munkaképességűek. A pékség a
Máltai Szeretetszolgálat első olyan munkahelyteremtő
vállalkozása, amely megváltozott munkaképességű
embereket – kerekes székhez kötött, esetleg látás-, vagy
hallássérült dolgozókat – alkalmaz.
A segélyszervezet korábban is alapított foglalkoztatási
céllal piacképes üzleti vállalkozásokat. Tarnabodon
hatodik éve működik egy harminc embernek munkát adó
elektronikai bontóüzem; Tokajban fonott bútorok és
felszerelések készítésére képeztek ki huszonöt tartósan
munkanélküli személyt. A kerületi önkormányzat
tájékoztatása szerint a pékség egy Zápor utcai, 142
négyzetméter alapterületű üzlethelyiségben kap helyet, és a
következő öt évben térítésmentesen használhatja a Máltai
Szeretetszolgálat.
(MTI/Magyar Kurír 2012. április 12.)
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Miserend:
Újlaki plébániatemplom:
30
00
hétköznapokon: 6 és 18
00
30
00
vasárnap: 9 , 10 , 18
Szent Mihály kápolna:
00
minden hó első vasárnap 16
00
minden hó 18-án 16 (kiv. január)
Szent István kápolna:
30
hétköznapokon: 17
00
00
vasárnap 9 és 11
Gyóntatás:
hétfő, kedd, szerda:
esti szentmise előtt
csütörtök: esti szentmise után
30
30
péntek: 17. – 18.
00
30
vasárnap: 10. – 11.
Szentségimádás: minden
csütörtökön és minden hónap első
szombatján az esti szentmisék után
½ 8–ig.
Zsolozsma:
00
30
péntek 7 , vasárnap 17 ,
00
nagyböjtben kedd 7 is
Keresztút:
30
Nagyböjt péntekein 17
Gyermekeinkért ajánljuk fel minden
00
hónap 21-én az este 6 (vasárnap a
00
reggel 9 ) órai szentmisét.
Gyermeket váró házaspárokért
ajánljuk fel minden hónap első
szombatján az esti 6 órás
szentmisét.
Minden hónap első hétfőjén
papokért imádkozunk az esti
szentmise után a Szent Erzsébet
hittanteremben.
Plébániánk rendszeres
programjai:
Iroda
(Bécsi út 32. Tel: 335–3573):
00
00
Hétfő, péntek 10 – 12 ,
kedd, szerda, csütörtök
00
00
16 – 18 .
Karitász: (Bécsi út 18.):
00
00
hétfő 17 – 19
Könyvtár:
00
30
vasárnap 9 – 10 között.
Nyugdíjas klub: minden kedden
00
délelőtt 10 órakor a Szent
Erzsébet teremben.
Teadélelőtt: a hónap második
00
vasárnapján a 9 órai szentmise
után, a Szent Erzsébet teremben.
Kóruspróbák: kedden és
00
00
csütörtökön 19 –21 a Szent
István hittanteremben (Felhévízi u.
2.) Minden érdeklődőt szeretettel
várunk személyesen a próbákon,
vagy orgonás misék után a kántor
úrnál.
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Családi események márciusban:
A keresztség szentségében részesültek:
Április 1: Varsányi Veronika
Április 7: Földi Gábor, Lindner Irma, Lindner Konrád, Tóth Berta, Óvári Tamás
Április 8: Balogh Domonkos
Április 15: Boga Vince Barnabás
A bérmálás szentségében részesültek:
Április 7: Földi Gábor, Lindner Irma,
Lindner Konrád, Tóth Berta, Óvári Tamás
Elsőáldozáshoz járultak:
Április 7: Földi Gábor, Lindner Irma,
Lindner Konrád, Tóth Berta, Óvári Tamás
Örök hűséget esküdtek egymásnak:
Április 21: Horváth Attila és Nagy Ilona; Kopányi György és Harsányi Melinda;
Harangozó György és Marosi Ilona
Április 28: Lindner Konrád és Poór Viktória; Földi Gábor és Siklós Anita.
Halottaink:
Dr. Baumgartner Edit, Dr. Somfai Zsuzsanna (69), Frank Zoltán (92),
Dr. Horváth Ferenc (89)

Dsida Jenő: Hálaadás
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat.
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem köszönöm az édesanyámat!
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!
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Kiadja: Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébánia, 1023 Budapest, Bécsi út 32.
Felelős szerkesztő: Dr. Beran Ferenc plébános. Cikkeket, híreket az plebanos@ujlakitemplom.hu címre,
vagy a Felhévízi úti postaládába várjuk. Lapzárta: minden hónap 20-a.

