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Templombúcsú – Pestszentimre
Szent Imre-év 1007-2007
Az Úr 1007. esztendejében Székesfehérvárott egy gyermeket kereszteltek.
Imre volt a neve. A szertartásban talán
akkor is elhangzott a mai kérdés a
szülők felé: „Nektek kötelességetek lesz
őt úgy nevelni, hogy hitünk szerint
éljen. Úgy szeresse Istent
és embertársait, ahogy
Krisztus Urunk tanította.
Vállaljátok ezt a kötelességet?” - „Vállaljuk!” felelhette István, a király,
és felesége, Gizella. Úgy is
lett… És egy félig pogány
gyökerű családba betör
valami
nagyon
tiszta
lelkület. Egy nagy lángolás
az Istenért. Az apa, István,
vívódó keresztényként fájdalmasan
nehéz döntések között járja az
evangélium útját. Ő még átélte, hogy
milyen pogányból kereszténnyé válni.
Imre herceg már beleszületett. És
valami olyan tiszta magától értetődőséggel ragaszkodott Krisztushoz,
ami máshol csak a nagy múltú keresztény nemzedékek sajátja. A Székesfehérvári egyházmegye a 2007. évet születésének ezredik jubileumára -

Szent Imre-évnek hirdette meg.
Szeretném, ha plébániánk is bekapcsolódna ennek ünneplésébe.
Milyen impulzusokra figyelhetünk
ebben a jubileumi évben?
- Tiszta életet élni szellemiekben,
lélekben és testben, mint
Imre herceg. Egy zavaros
közéletben keressük tudatosan a tiszta forrásokat!
- Tudni, hogy a kezdetek
meghatározóak. Szent István már első gyermeki
éveitől meghívta gyermekét
az életszentségre. Szülői,
nevelői felelősségünk: Hamis modern mítosz, hogy a
gyermekéveket „felhőtlen”
kibontakozásban kell hagyni, és hogy a
kisgyermekeket még nem lehet
evangéliumi lelkületre hívni. De
minden új kezdet, újrakezdés is
meghatározó legyen az életünkben (egy
alapos szentgyónás, egy lelkigyakorlat,
egy kapcsolat új alapokra tétele)!
- A Közéletben elköteleződni. Imrét
szülei kezdetben egyházi pályára
szánták, Ő maga is így készült. Bátyja,
Ottó halála után ismerte fel, hogy Isten
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mégis az ország vezetésére hívja, és
tudatosan készült a közéleti szerepre.
Minket sem hagyhat hidegen, ha
országunk vezetői következmények
nélkül hazudhatnak, nem hagyhat
hidegen, ha a népesség nagyobb része
végül ebbe is beletörődik. Imre herceg
tudott hosszú éjszakákat imádságban
virrasztva Istennek ajánlani, de tudott
Henrik császár támadó csapatai ellen
győztes hadjáratot is vezetni. Szent Imre
herceg! Támogasd Lelkeddel, Istenszerető szíveddel hazánk ifjúságát és
egyházközségünket!

Kozma László:
Szent Imre himnusz
Reménnyel az ország, tiszta hittel várta,
Véle folytatódjék István királysága.
Térdre hullott Imre, és lelkét kitárta,
Hozzád szállt imája:
Tőled van, Isten, királyok hatalma,
Krisztus, feléd fordul nemzetek bizalma,
Adj olyan hatalmat, vezetni a népem,
Hogy tehozzád térjen.

Márton atya

Add, Uram Isten, bár életem árán,
Kereszt uralkodjék magyarok hazáján.
Terjeszd ki e földre megváltó kegyelmed,
Néped fölemeljed.

Egyházközségi piknik
Második alkalommal rendeztük meg
egyházközségi (templom)kerti partinkat
(amelyen már – úgy tűnik –
letörölhetetlenül rajtragadt a „piknik”
kifejezés). Szerencsére az időjárás
ezúttal is kegyes volt hozzánk, így a
résztvevők a lágyan simogató őszi
napsugarak
meghitt
melegében
beszélgethettek, majd részesülhettek a
kétfogásos ebéd gasztronómiai örömeiben. Jó alkalom volt ez az együttlét arra,
hogy jobban megismerhessük egymást,
ezáltal igazi élő közösségé váljunk.

Bakony erdejében fohászkodik Gellért:
Érleld meg e földön szőlődnek gerezdjét.
Amely tested rejti, áldozati ostya,
Megváltásunk hozza.
Veszprém városában Gizella királyné,
Szíve dobbanása rebbenő madáré.
Templomi palástba hímzi arany álmát:
Boldog Magyarország fényes ragyogását.
Hallgasd meg kérését, ki messziről tért meg,
Hazajöttem ide, óvjad ezt a népet,
Ne hagyja el béke, bőség és szerencse,
Jövő dicsőségre a fiam vezesse.
Túl emberi terven szándéka Istennek
Más utat készít hívének, a szentnek.
Földi hiúságot aki megvetette,
Magához emelte.
Így teljesült be imádságod végleg:
Szent Imre herceg, vezetheted néped.
Nyertél az Úrtól nem romló hatalmat,
Hitünk hogy megtartsad.
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Az Élet Könyvéből
A Jelenések könyve említi meg az Élet
Könyvét, amelyet felütnek majd a végső
időkben. Azoknak nevei olvashatóak
majd benne, akiket Isten sajátjainak vall,
és örök közösségébe fogad. Minden
szentség fölvétele erre hív meg minket,
és reményünk szerint el is segít hozzá.
Ezért adunk hálát azokért, akik az elmúlt
hónapokban megkeresztelkedtek vagy
házasságot kötöttek egyházközségünkben.

Elsőáldozóink voltak: Andráska Zoltán,
Csáky Benedek, Csáky Tímea, Csernyus
Márton, Farkas Maja, Holocsi Fanni,
Juhász Krisztián, Lakatos Soma,
Lehoczki Dóra, Nagy Brigitta, Mervay
Klára, Páling Andor, Pupos Bernadett,
Sajgó Péter, Sárközi Brigitta, Surányi
András, Tóth Domonkos, Vajant Roland,
Vári Zsófia.
Elsőáldozóink élményeiből egy csokor:
„Béke volt a szívemben.” N. Brigitta
„Nagyon örültem, hogy elsőáldozó
lehettem, mert nagyon készültem rá.” V.
Zsófi
„Éreztem, hogy Istennel találkozom,
hogy Jézus segít jónak lenni. Jézus
meghív, hogy még komolyabban vegyük
a szeretetet. Most már nagyon várom a
vasárnapokat
az
áldozás
miatt.
Ugyanolyan boldogan, mint először.
Többé már nem lesz misenapló, de
ezután mindig Jézus írja alá a misenaplót
a szívünkben.” F. Maja
„Én úgy készültem az elsőáldozásra,
hogy nem szórtam szét a játékaimat, és
nem feleseltem vissza szüleimnek.
Nagyon
jó
élmény
volt,
és
megpróbáltam átélni, hogy Jézussal
találkozom. Már vártam nagyon, mert
szerettem volna találkozni Jézussal.
Ezután nehezen tudom kivárni a
vasárnapokat, de ott van a hétfő, meg a
többi hétköznapok. Amikor tudok,
misére megyek és ministrálok is. Én azt
kértem
Jézustól,
hogy
többen

A keresztség szentségében részesedtek
(2006. május-október): Racskó Fruzsina,
Racskó Márk, Rafael Rózsa, Balogh
Cintia, Kalmár Levente, Sefcsik Alexa,
Pálfalvi Eszter, Dénes Tibor, Földvári
Lara, Szabó Laura, Eszes János, Katona
Dávid, Rafael Antal, Márkus Balázs,
Kolosy Kende, Jurassa Tünde.
A házasság szentségében részesedtek:
Szabó Máté és Burján Krisztina
Sztancsev Balázs és Havasi Csilla
Sebestyén Gábor és Kurnát Rita
Elsőáldozás
Közösségünk ismét szép ünnepet élt meg
október 15-én. Hittanosaink közül 19
elsőáldozó járult az Úr asztalához, és
vette magához az Úr Krisztus testét. Az
oltár az Eukarisztia jelképeivel, szőlővel
és búzakalásszal volt gazdagon díszítve,
jelezve, hogy az oltáron „a föld termését
és az emberi munka gyümölcsét”
ajánljuk fel áldozatul. Istennek hála,
hogy gyermekeink komoly és hosszú
készülettel siettek Jézus elébe. Az elmúlt
évek bevált gyakorlata szerint már fél
évvel korábban, május 5-én elvégezték
első szentgyónásukat, és azóta havonta
járultak a gyónás szentségéhez, hogy a
bűnbánat
gyakorlásával
készítsék
lelküket Jézusnak.
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vevőkészülékeinket egyre inkább tiszta
adásra hangolni. Áldott legyen az Úr,
hogy meghívott a Cursillora. A hétvége
énekének soraival búcsúzom: „De
colores, színes, pompás a fény és az
öröm, mert nem tűr meg árnyat…, De
colores színes, pompás az emberi világ,
ha Krisztusnak él.”
Legközelebbi Cursillo: 2007. március
8-11. Budatétény
Pappné Erzsike

megtérjenek keresztény hitre, hogy
mások is szolgálják Jézust, az Urat.” T.
Dodó
„Én imában is kértem Jézust, hogy
hamar teljen el a hét, és legyen újra
vasárnap.” S. Andris
„Az maradt meg bennem szép
élményként, hogy a mise elején elfújtuk
az égő gyertyáinkat, de amikor
megkaptuk a szentostyát, a láng újra
feléledt a szívünkben. Azt éreztem, hogy
Jézus teste és vére átjárja a testemet és a
szívemet, és új erővel tölt el. Nekem az
volt a legfontosabb a készületben, hogy
tiszta szívvel és lélekkel járuljak Jézus
elé. Azt hiszem, ez sikerült is. És az is
öröm számomra, hogy ezután az apuval
együtt tudok áldozni. Nem tudom
megfogalmazni,
hogy
miért.
De
konkrétan fontos…” Cs. Marci

Az utóbbi időben nem úgy éltem az
életem, ahogy azt keresztényként
kellene. Elmúlt a lelkesedés. Csak
görnyedten ücsörögtem lelki világom kis
szemétdombján és nyavalyogtam.
A megoldás gyorsan jött: Jézus János
személyében meghívott a cursillora.
Talán te is megkérdezed, hogy mi az a
cursillo? Gondolom, téged a formai
részek érdekelnek. De ha azokat
elmondanám, te biztos rávágnád: „Ez
nem nekem való.”
Ezért más választ adok neked:
részleteket
az
ott
készített
feljegyzéseimből:
Csütörtök este:
„Magam mögött hagyok mindent
három napra, hogy megnyíljak Isten
felé.”… „Hát, íme itt vagyok.
Magambanézek, mert ezt kell tennem.
Senki sem fogja megoldani az én
gondjaimat, csak én oldhatom meg őket
Jézus segítségével.”… „Egy kicsit félek.
Mi lesz, ha otthon semmi sem fog
látszani abból, amit itt kapok? Gyáva
vagyok. Változtatni kell magamon!!!
Mert ha nem, akkor örökre a magam
rabja maradok. Istenem, add, hogy
elinduljon bennem valami, ami hajt
előre! Segíts, hogy ki tudjak lépni
önmagamból, és így szabaddá váljak!”…
Péntek: este Jézusnál időztem a
kápolnában.

Cursillo
A közelmúltban több testvérünk is részt
vett a cursillo nevű lelkigyakorlaton.
Valamennyiükre nagy hatást gyakorolt
ez az esemény. Az alábbiakban két
résztvevő számol be élményeiről:
Közösségünkből hárman vettünk részt a
Cursillon, ezen a sajátos hétvégi
lelkigyakorlaton. Jelszavunk a következő
volt: Legyél őszinte önmagadhoz.
Fogadd el magad olyannak, amilyen
hibáiddal együtt vagy. A változást
magadon kezdd, és környezeteden
folytasd. Légy vidám és nyitott minden
iránt! Ezen a hétvégén igyekeztünk
4
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nyílnak meg előtted, megéled Isten
gondviselő szeretetét, amit ott szinte a
kezeiddel is meg tudnál markolni. A
végén az a vágy él benned, hogy
változtass magadon, a környezeteden,
jobbá tedd a magad és mások életét,
hogy úgy érezd az élet színes, pompás,
ahogy ezt ez a rövid spanyol kifejezés
mondja: De colores!
Marcsi

„Uram, ma úgy éreztem, hogy
végtelen
szereteted
alatt
összeroskadok”... „A lelkem egész nap csak
sírt bennem”… „Én gyenge ember. Nem
túl sokat tudok megélni az általad kínált
szabadságból, mert a magam rabja
lettem.” … „Az előadások hallatán
elszörnyülködtem magamon. Mi lesz, ha
egy napon kopogtatni fogsz nálam, és
azt mondod: „Itt az ideje, hogy számot
adj!” Majd nézek ki a fejemből és
rájövök, hogy nem tettem semmit?”…
„Te ma ajándékaiddal halmoztál el
engem. Mikor a szobámban ültem, arra
vágytam, hogy leborulhassak Előtted,
hogy hálát adjak mind azért, amit nekem
adtál. (Ez a vágyam szentségimádás
keretében
teljesült.)
Idehívtál
a
cursillora, hogy elindíts, hogy ne csak
„látvány-keresztény” legyek, aki misére
jár, imádkozik…stb., de a hitéből fakadó
tettei nincsenek. Most itt azt látom, hogy
Te szüntelen azon munkálkodsz, hogy
nekem segíts… Köszönöm, hogy
szeretsz!”…
Szombat este:
„Uram, Te ismered szívem vágyait, és
ma valamennyivel megajándékoztál.”…
„Két különös feladatot is bíztál rám,
amit az előtt még sosem tettem.
Csoportvezetővé választottak, pedig nem
tartom magam vezető egyéniségnek, és
szentségimádást is vezettem.”… „Most
úgy érzem, hogy valami más lett a
lelkemben. Nem kesergek lelkivilágom
kis szemétkupacán.”… „Add Uram,
hogy hazavigyem mindazt, amit itt
kapok. Ne legyek olyan, aki csak beszél,
és nem tesz semmit. Éljem meg
cursilloként a szentmisét, a hittant, a
lelkigyakorlatokat, a táborokat, vagyis az
egész életem legyen cursillo, ami
élmény!” ☺
Persze ez csak töredéke annak, amit
ott megéltem. A cursillo személyes
élmény. Megrendít. Az elején talán úgy
érezheted, hogy inkább elmenekülnél,
mert sok ott hallott dolog érzékenyen
érinthet, de ahogy telik az idő, új utak

Taizé-i imaóra
Nagyon jó volt a taizé-i imaóra, mert
éreztem a sötét templomban, ahol csak a
mécsesek világítottak, hogy Jézus jelen
van. Ikonok voltak kirakva amiket a
mécsesek világítottak meg. Imádkoztunk, énekeltünk taizé-i énekeket
gitárral, könyörögtünk, olvasmányokat
olvastunk. Mindenki elmélyült egy
ikonban, és meglátta benne a szentet. De
elég volt egy mécsest nézni, akkor is
csak az Úrra tudtunk gondolni és
figyelni. Az imaórán Krisztusért
gyűltünk össze, ezt ha nem is mondták
volna, akkor is lehetett érezni. Gyertek
minél többen, mert jobb úgy az az óra az
5
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Úrral, ha többen vagyunk. Jó
összegyűlni Krisztus nevében, és jó
együtt imádkozni és csöndben lenni. Egy
órás az imaóra (7-8-ig), a meghirdetett
napokon. Nagyon jók az énekek, a
zsoltárok, de én legjobban a csendet
szeretem, mert a csendben szól hozzánk
az Úr. Nekem lényegében ezért tetszett
az
imaóra,
nagyon
ajánlom
mindenkinek. Gyertek minél többen
gyerekek is, felnőttek is egyaránt.

1956 az ifi hittanosokkal
Egyszerre éreztük hazafias és keresztény
feladatunknak,
hogy
közösen
is
megemlékezzünk az ’56-os forradalomról, és keressük azt a lelki örökséget,
ami küldetés és feladat számunkra. Ezért
az
egyik
közösségi
alkalmunkat
„kihelyezett ifjúsági hittan” keretében
egy moziban tartottuk meg. A Mansfeld
c. filmet néztük meg, ami ugyan nem
közvetlenül a forradalomról szól, de egy
olyan pesti srácról és barátairól, akik
helyüket keresik a letiport forradalom
utáni időkben, és - talán vagányságból is
- lelkesednek a forradalmi eszmékért.
Lebuknak, és az ÁVÓ börtönében
ocsúdnak fel a rideg valóságra. De egy
közülük, Mansfeld Péter a vallatások
során meglepő elszántsággal áll ki a
szabadság eszméi mellett, egészen a
halálbüntetésig, és nő fel a forradalom
utólagos hősévé. Élt 18 évet. Egy
közülünk… A következő szombaton egy
kisebb csoporttal a 301-es parcellához
látogattunk ki. Már abban is az
elhallgatott
forradalom
jelképét
éreztünk, hogy kilométereket kellett
gyalogolnunk a temető elhanyagolt,
bozóttal benőtt senkiföldjén, míg elénk
tárult az emlékhely. Némán jártuk be a
kegyeleti hely emlékeit, megrendülve
olvasgattuk a megtorlás - kopjafa-erdő
alatt nyugvó - áldozatainak életkorát: 20,
25, 32 év… Fiatalok voltak, előttük állt
egy élet, és mégis vér-áldozatot hoztak
egy jobb jövőért. Itt nem lehet kikerülni
a kérdést: Vajon én képes lennék-e
szenvedni a hazámért, a szabadságért?
Márton atya két verset olvasott fel az
emlékhelynél, egyik Márai: Mennyből
az angyal című, egy másik Szedő
Dénestől (alább olvasható). A következő
ifi hittanon Márton atya lelkesen
mesélte, hogy a Szabadság vihara c. ’56-

S.Domonkos
Októberi filmklub
Október 3-án, kedden este volt az első
ifjúsági
filmklub.
A
10
fős
nézőközönség előtt a Holt Költők
Társasága c. filmet vetítették le. A film
a 60-70-es években játszódik egy
amerikai fiú-kollégiumban. Az új angol
tanár egyedi tanítási módszereivel
elnyeri a diákok tetszését. Mesél nekik a
Holt Költők Társaságáról, amit még az
egykori diáktársaival alapítottak. Tanítványai elhatározzák, hogy újjáélesztik a
HKT-t. Egy közülük színész szeretne
lenni, ám szigorú apja nem engedi neki.
Ő viszont apja tiltó szava ellenére is
elmegy egy meghallgatásra, ahol elnyeri
a főszerepet. Az előadáson nagy sikert
aratott, de előadás után apja hazavitte, és
közölte vele, hogy kiíratja az iskolából,
mert ott "rossz nevelést" kap.
Kétségbeesésében a fiú erre éjszaka
végez magával. A tragédiáért az angol
tanárt okolják, és kirúgják az iskolából.
A HKT tagjai fájó búcsút vettek a
tanártól és diáktársuktól is.
A film után egy finom, meleg tea mellett
beszélgettünk a film értelméről, lényegéről, üzenetéről. Érdekes volt mások
észrevételeit és véleményét meghallgatni.
S. Panka
6
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ber 16-án karácsonyi ajándékkészítés
lesz előtérben. A programok délelőtt 1/2
10-től 1/2 1-ig tartanak. Info: Barna
Marianna: 30/307-4193. Szeretettel
várjuk a gyermekeket!

os
amerikai
dokumentumfilmet
föltétlenül meg kell néznünk, mert ez
közvetíti legjobban azt a lelkületet,
amelyet hiányol a magyar emlékfilmekből. Így történt, hogy ismét
fölkerekedtünk 20-an ifisek, hogy egy
újabb „kihelyezett ülést” tartsunk az
Urániában. Megérte! Ezt a filmet látva
kicsordul a könny az ember szeméből, és
maga is átéli, amit eddig csak itt-ott
visszaemlékezésekből hallott, ti. hogy
akik résztvevői voltak ennek a
tisztalelkű forradalomnak, azok számára
egy életre szóló gyönyörű élményként
maradt meg a 13 vérrel kivívott szabad
nap.
- egy ifis -

A Nyugdíjas Klub összejöveteleit
minden második hétfőn tartjuk (az év
páros heteiben) reggel 8 órától 10-ig,
amelyre szeretettel várjuk idősebb
testvéreinket
imára,
beszélgetésre,
kötetlen együttlétre.
Filmklub indult plébániánkon külön
ifjúsági és felnőtt korosztálynak. Minden
hónap első keddjén este 6-kor ifjúsági
(12-18 év) és első szerdáján este 7-kor
felnőtt filmvetítés, beszélgetéssel.
Templomunkban minden hónap második
hétfőjén este 7 órakor taizéi imaórát
tartunk. A következő imaóra 2006.
november 13-án este lesz. Szeretettel
hívunk minden korosztályt a közös
imádságra!

Vértanú hazám
Kattog, robban ismét
minden körülem;
kattog, ráng és reszket
belé a szívem.

Plébániánkon
Baba-mama
klub
működik. Minden csütörtökön reggel ½
10-től ½ 12-ig várjuk a kisgyermekes
anyukákat
gyermekeikkel
a
Cserkészházba
beszélgetésre,
találkozásra.

Mely ott zúg, az ólom,
gyilkolva, Budán,
csépel, szab engem is
vadul ostobán.
Csüggök lobogódnak
csupasz árbócán
maradék szívemmel,
vértanú hazám.

Folytatjuk a nagy sikerű évközbeni
„mini-táborokat”
a
hittanos
gyerekekkel.
A
felső
tagozatos
hittanosokkal
november
24-26.
hétvégéjén megyünk ismét. Írjuk be
naptárunkba!

Szedő Dénes (ferences szerzetes, papköltő, 1956. okt. 25-én írta a verset)

Gitáros ifjúsági énekkarunk szeretettel
várja a régi és új énekkarosokat. A
próbák időpontja vasárnap reggel 9-től
van.

Hirdetések
Egy-egy szombat délelőtt a plébánia
nagytermében kézműves foglalkozásokat szervezünk a hittanos gyermekek részére. November 18-án szalvétatechnika és gyapjú-kézművesség, decem-

Nagy
szeretettel
hívunk
újabb
ministránsokat az oltár szolgálatára.
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Adományok esetén cégeknek is tudunk
igazolást adni. Természetesen ekkor
befizetőként is a cég nevét és adószámát
kell megadni. Csekkek a templomban és a
plébániai irodában is ki vannak téve.
Természetesen továbbra is be lehet fizetni
a
hozzájárulást
vagy
adományt
személyesen is az irodában vagy
szentmisék után a sekrestyében. Kérjük a
híveket, hogy anyagi hozzájárulásukkal
támogassák egyházközségünket!

SZENTMISÉK RENDJE:
Vasárnap és ünnepnap: De. 8 és 10
órakor és este 6 órakor.
Hétköznap: Minden reggel 7 órakor; este
6 órakor: hétfőn, csütörtökön és pénteken.
Litánia: Vasárnap az esti szentmise előtt
fél órával.
Első vasárnapon az esti szentmise előtt
egy órával szentségimádás.
Első csütörtökön az esti szentmise után
szentségimádás Jézus Szíve tiszteletére.
Péntekenként az esti szentmisét Márton
atya celebrálja. Előtte egy órát gyóntat.
Első péntekenként különösen hívom a
híveket, és a misét plébániánkért ajánlom
fel.

Hittancsoportok a 2006/2007-es tanévben:

Gyóntatás: A reggeli szentmisék előtt és
alatt. Vasárnap a szentmisék alatt. Minden
pénteken du. 5-től 6-ig.
A plébániahivatal félfogadási ideje:
Hétfő és Szerda
De. 9-11 óra
Kedd és Péntek
Du. 16-18 óra
Esküvőt 3 hónappal előre kérjük bejelenteni.
Keresztelési,
bérmálkozási
kérelmet a plébánossal kell megbeszélni.

CSOPORT
Óvodások (3-5 év)
Óvodások (5-7 év)
1. osztály
2. osztály
3. osztály
4. osztály
5. osztály
6-7. osztály
8-9. osztály

IDŐPONT
Csütörtök ½ 5 óra óra
Hétfő ½ 5 óra
Kedd ½ 5 óra
Szerda ½ 5
Kedd ½ 5 óra
Szerda 4 óra
Kedd 6 óra
Szerda ½ 6 óra
Hétfő 6 óra

Ifjúsági (10. o.-tól)

Csütörtök ½ 8

Felnőtt kezdő
hittan

Minden péntek este 7 órától (ill. már a
szentmise vége után) egy órás csendes
szentségimádás van templomunkban. Be
lehet térni imádkozni rövidebb időre is.

Házas hittan
Felnőtt Bibliaóra

Hétfő ½ 9
(páros heteken)

hónap 4. hét keddje ½ 9
hónap 2. hét péntek ½ 9
Hétfő ¼ 8 óra
(páratlan heteken)

Önkéntes hozzájárulás (egyházi adó)
Elkészültek egyházközségünk részére az A hittanok helyszíne a plébánia
átutalási csekkek, amelyen az egyházi kertjében lévő „Cserkészház”, amelynek
adót vagy adományt szintén be lehet bejárata a Címer u. felőli oldalon lévő
fizetni. A személyi jövedelemadóból kertkapunál van.
levonható a befizetett összeg 30 %-a. A hittancsoportokhoz az év folyamán is
5.000.- Ft feletti befizetések esetén erről lehet csatlakozni.
igazolást adunk, ha a csekk közlemény
Szeretettel várunk!
rovatában feltüntetik az adószámot.
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