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Gyóntatás: A reggeli szentmisék alatt.
Vasárnap a szentmisék alatt. Minden
pénteken du. ½ 6-től ½ 7-ig.

hittel, vagy akár nincsenek is
megkeresztelve. Ez kéthetente hétfőn, az
év páros heteiben van este ½ 9-től a
Cserkészházban. Legközelebb február
18-án.
Házas hittanra házaspárokat hívunk
minden hónap 2. péntekén este ½ 9-től.
Legközelebb március 14-én.
A Nyugdíjas Klubot minden második
hétfőn reggel 8-tól ½ 11-ig tartjuk az év
páros heteiben, amelyre szeretettel
várjuk idősebb testvéreinket, imára,
beszélgetésre, kötetlen együttlétre.
Néri Szent Fülöp nevét viselő gitáros
ifjúsági énekkarunk szeretettel várja a
régi és új énekkarosokat. A próbák
időpontja minden kedden este 7-től ½ 9ig, és vasárnap reggel 9-től van a
plébánián.
Bibliaóra hétfői napokon, kéthetente a
páratlan hetekben este ¼ 8-tól.
Legközelebb február 11-én.

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.
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2008 Nagyböjt: a jótékonyság műve!

Plébániai hittancsoportok
CSOPORT
Óvodások (kis- és
középsős)

Plébániai hirdetések
Péntekenként az esti szentmise után
egy órás csendes szentségimádásra van
lehetőség (fél 7-től fél 8-ig).
SZENTMISÉK RENDJE:
Vasárnap és főünnepeken:
De. 8 és 10 órakor és este 6 órakor.
Hétköznap: Minden reggel 7 órakor.
Hétfőn, csütörtökön és pénteken este 6
órakor is.
Litánia vasárnap az esti mise előtt fél 6kor.
Elsővasárnapon az esti szentmise előtt egy
órával szentségimádás.
Elsőcsütörtökön az esti szentmise után
szentségimádás Jézus Szíve tiszteletére.

IDŐPONT
Hétfő 5 óra

Óvodások (nagycs.)

Kedd ½ 5 óra

1. osztály
2. osztály
3. osztály
4. osztály
5. osztály
6. osztály
7-8. osztály
9-10. osztály
Ifjúsági (11.o.-tól és

Csüt. ½ 5 óra
Szerda ½ 5 óra
Szerda 4 óra
Kedd ½ 5 óra
Hétfő ½ 5 óra
Kedd 6 óra
Szerda ½ 6 óra
Hétfő 6 óra

egyetem)

Házas hittan
Felnőtt kezdő
hittan
Felnőtt Bibliaóra

Csütörtök ½ 8
Hónap 2.
péntekén ½ 9
Hétfő ½ 9
(kéthetenként páros
hetek hétfőin)

Hétfő ¼ 8 óra
(kéthetenként páratlan
hetek hétfőin)
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Ez évi nagyböjti üzenetének középpontjába XVI. Benedek a jótékonyságot
állította. Levelének néhány hangsúlyos
gondolatát adjuk közre, hogy cselekvésre indítson minket:
Az Egyház olyan különleges cselekedeteket ajánl a hívők figyelmébe,
amelyek elősegítik belső megújulásukat
ebben az időben. Ezek közé tartozik az
ima, a böjt és a jótékonyság.
Légy jótékony – mert így
kézzelfogható módon sietsz
embertársad segítségére.
– mert ez az aszkézis
gyakorlása is, hogy függetlenné válj a birtoklás vágyától.
– mert az anyagi javak könynyen bálványokká válhatnak.
– mert gazdagságunkat nem
tekinthetjük sérthetetlen tulajdonunknak,
hanem eszköznek, amelyen keresztül az
Úr hív embertársaink felé.
„Hogyan marad meg az Isten szeretete
abban, aki – bár bőven van neki a világ
javaiból – mégis, amikor látja, hogy
testvére szükséget szenved, elzárja előle
a szívét?” (1Jn 3,17)

Légy jótékony – de úgy tedd, hogy
rejtve maradjon a világ szeme előtt.
Légy jótékony – hogy felfedezd a
tisztán anyagi dimenzió természetfeletti
értelmét: ha Isten iránti szeretetből megosztjuk javainkat, megtapasztaljuk, hogy
a szeretetből az élet bősége fakad, és
minden visszatér hozzánk, mint a béke
áldása.
Légy jótékony – hogy lelki
gyümölcsei között elnyerjük
saját bűneink bocsánatát.
Légy jótékony – hogy felismerjük magát Krisztust a
szegényekben.
És a Szentírás évében hozzátehetjük mindehhez:
Légy jótékony – a Biblia
igéivel! Osszad, add tovább,
mondd el, ajándékozd meg
testvéredet. Jó, tömött megrázott mértékkel mérj, mert amilyen mértékkel te
mérsz, olyan mértékkel mérnek neked is.
Áldott nagyböjti időt kívánok
közösségünknek!
Márton atya
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Mit jelent számodra a Szentírás?

fiatalok szolgáltak. Az evangélikus,
baptista és katolikus ifi kórusok egymást
követően énekeltek, és közülük egy-egy
fiatal olvasta az igét, és tett személyes
hangú tanúságtételt a hallott igével
kapcsolatban. Orbán Kálmán református
lelkész igehirdetését hallhattuk. Végül a
hat lelkész áldásával ért véget a közös
ima. Ezt követően a plébániára vonult át
az ifjúság, és a tanácstermet teljesen
megtöltve vetített képekkel mutatták be
egymásnak közösségi életüket. Az étkek
melletti vidám, kötetlen hangulat jó
sokáig eltartott még.
Talán ennek is lesz folytatása…

Egyházközségünk tagjai a következő
válaszokat adták erre a kérdésre:
„Én úgy vagyok vele, hogy elolvasok
egy részt a Bibliából, és utána teszekveszek a kertben, egy óra hosszat is el
tudok gondolkodni róla.” Jani bácsi
„25 éve járok egy közösségbe, ahol
Bibliát olvasunk és imádkozunk. Én már
élni nem tudok úgy, hogy ne olvassam a
Bibliát.” Klári

„Legnagyobb élményem a Bibliával
kapcsolatban, amikor napi fél órát
rászánva sikerült egy év alatt
végigolvasnom. Csodaszép felfedezés
volt! Márton atya fogalmazta meg így,
és számomra valóban ezt jelentette:
Bekapcsolódás az üdvösségtörténet
vérkeringésébe.” Andi

„Hasonlítanám egy térképhez, amit egy
turista elővesz, mert el akar igazodni,
például a Retyezátban. Annak a
térképnek az utasítása szerint el tud jutni
a céljához. A Szentírás is ilyen kalauz,
hogy vele el tudunk jutni az Istenhez.”
Józsi bácsi

„Nyugdíjas Klubunkon hangzott el ez a
kérdés. Márton atya tette fel. Érkeztek is
válaszok sokféle megfogalmazásban. Jó
volt hallgatni őket. Felbuzdulva, de félve
is, magam is szóltam. Elmondtam, hogy
az utóbbi időben „rákaptam” a Mária
Rádió reggeli adására. A harangszó után
6 órakor „A nap szentje” sorozatban igen
kedves, szívet melengető hangon
ismerteti a szenteket, akik közvetve vagy
közvetlenül a Szentíráson keresztül
jutottak el csodálatosan szép szent
életvitelükhöz, esetenként sok-sok megaláztatás, szenvedés után a megdicsőült
önfeláldozáshoz. No, itthon aztán
továbbfűztem gondolataimat. Szent
Ágoston késedelmesen jutott el Isten
ismeretének közelébe. Egyik imája
nagyon tetszik egyszerű, reménykedő
hangvétele miatt: „Uram, Istenem, én
reményem, hallgass meg engem! Ne
engedd, hogy belefáradjak keresésedbe.
Adj erőt, hogy mindig és mindenütt
arcod látására törekedjem. Önts belém
reményt, hogy minden lépéssel közelebb
kerüljek hozzád. Te ismered erőmet és
gyöngeségemet. Őrizd az egyiket, és

„Akárhol kinyitom a Bibliát, nem tudom
abbahagyni, annyira megragad engem.”
Kálmán bácsi
„Lehetőséget, sőt felszólítást arra, hogy
lépjek kapcsolatba a hétköznapokban az
élő Istennel. Korábbi tapasztalatokat: Az
Úr a Szentíráson keresztül is tud
személyesen hozzám szólni. Elégedetlenséget: jobban szeretném ismerni a
Bibliát. Kedvenc igehelyem: ’Milyen
nagy a Te jóságod, melyet a téged
félőknek tartogatsz!’ (Zsolt 31,20)”
Csilla
„Örök válasz! Iránytű. Olyan nagyszerű,
hogy bármilyen hangulatban, élethelyzetben is vagyok, mindig választ
nyújt, és ha mindig más is ragad meg
egyazon igében, az irány és a CÉL
ugyanaz. Isten sokféleségét jelenti
számomra: sokszor fedeztem már fel
ugyanabban az igeversben a dédelgető,
megbocsátó, irgalmas Istent éppúgy,
mint a határozott, erőskezű, ellentmondást nem tűrő Atyát.” Bet
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Ökumenikus imahét
Pestszentimrén
Az Úristen egybeölelő szeretete idén
is kiáradt közösségeinkre az egység
hetében. Szokás szerint estéről estére
növekedett bennünk a szív és a lélek.
Katolikus, református, evangélikus és
baptista testvéreinkkel az Ige köré
gyűltünk, hogy tanúságot tegyünk Jézus
akaratáról: „Atyám! Azt akarom, hogy
egyek legyenek…!” Köszönjük, hogy a
csütörtöki istentisztelet után a baptista
testvérek agapén láttak vendégül minket.

Gyerekszáj
Kistestvérének megkeresztelése után
történt, hogy Panka éppen mesélt a
babáinak, mikor erre lettünk figyelmesek: „Tudjátok, Márton atya nem
kereszteli meg a játék babákat…, de nem
baj, jön játék Márton atya, aki
„Szentbabakocsin” lakik, majd Ő
megkereszteli!”
Templomunk oldalhajójában látható a
prágai Kisjézus szobrocskája, amint
egyik kezében a kék színű földgömböt
tartja, másikkal áldást ad. Egyik misén a
szobor előtt állva Panka kérdi Lacitól:
„Apu, Kisjézus azt mutatja, hogy az
alma 3 Ft-ba kerül?”

Különleges színfoltja volt a hétnek,
hogy a plébániánkon működő Babamama klub meghívta és vendégül látta a
szomszédos baptista gyülekezet Babamama körét. Az ismerkedés, mondókázás után lelkibb vizekre eveztünk.
Ki-ki elmondhatta, hogy mit jelent
életében a Szentírás. Épültünk egymás
gazdag élményein, és csodálkozva
láttuk, hogy mennyire közös kút az Isten
igéje. A szépen sikerült találkozó után
izgatottan várjuk a folytatást…

Hirdetések
Nagyböjt minden péntekén ¼ 6-kor
keresztutat járunk a templomban.
A plébánián működik Baba-mama
klub. Minden szerdán reggel ½ 10-től ½
12-ig várjuk a kisgyermekes anyukákat a
Cserkészházba beszélgetésre, találkozásra, játékra.
A Felnőtt kezdő hittancsoportba,
azokat a felnőtteket hívjuk, akik
ismerkedni szeretnének a keresztény

Az imahét kerületi záróeseménye
szintén rendkívüli volt. Január 25-én,
pénteken este katolikus templomunkban
szerveztük meg közösen a kerületi
ökumenikus ifjúsági istentiszteletet. A
felekezetek ifi csoportjai saját ifjúsági
énekkarukkal érkeztek oly nagy
számban, hogy ezen mindannyian
elcsodálkoztunk. A hívekkel együtt tele
lett a templom. Az istentiszteleten a
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közeledve úgy gondolom, örülök, hogy
belevágtam. A cél eléréséhez rögös út
vezetett, de megérte a befektetett időt és
energiát. Ha tényleg szeretnél megismerkedni a gitározás tudományával,
akkor ne sajnáld az erődet, ne
tántorítsanak el a nehézségek. Tapasztalatból tudom, ha gyakorolsz, akkor
egyre jobban megy a nehéznek látszó
(persze az is!) akkordok lefogása,
váltása, énekszóval kísérése. Kitartást,
örömet, és sok sikert kívánok minden
leendő és már aktív gitárosnak!
Szeretettel: Deák Betti

templomtorony vakolatfelújítás, közösségi ház építése, kertrendezés-kerti,
autóbeálló térburkolás, kerítésfelújítás…
Van tehát mire gyűjtenünk és
tartalékolnunk! Minden testvérünknek
hálásan köszönünk minden adományt!
Hajrá gitár!
Sziasztok! Deák Bernadettnek hívnak.
Túl
a
harmincon,
kétgyermekes
anyukaként (és egy pocaklakóval, aki
februárban
születik)
kezdtem
el
megismerkedni a gitártanulás rejtelmeivel. Egy nyári táborból hazafelé
erősödött meg bennem egy régóta
dédelgetett
gondolat:
Megtanulok
gitározni! Az elhatározást tett követte.
Leültem az internet elé, és kerestem a
számomra megfelelő lehetőséget, sajnos
nem sok sikerrel. Szeptembertől
kislányom a Szent Lőrinc Katolikus Ált.
Isk. tanulója lett. Ott láttam meg a
közösségi gitárklub hirdetését. Bár
koromnál fogva nem illettem bele a
megadott feltételekbe, de lelkes voltam,
és beszéltem Rikivel, aki szívesen
fogadott be a kezdő csoportba.
Hangszerrel nem rendelkeztem (a
karácsonyfa alatt már volt egy!), de itt is
hamar érkezett a segítség, és egy
kölcsöngitárral elkezdtem a tanulást.
Eleinte nem sokat kellett gyakorolni, de
ahogy ismerkedtünk a hangokkal,
akkordokkal, bizony észrevettem, hogy a
sikeres tanulás érdekében egyre többet
veszem elő a gitárt. Ez persze azt is
jelentette, hogy a dalokat egyre jobban
tudtam eljátszani, ami nekem is
sikerélményt hozott. Hálás és lelkes
közönségem a családom. Közös imáink
végén már elmaradhatatlan az ’Erdő
mellett estvéledtem’. Az ünnepek alatt
többször is eljátszottam a tanult dalokat,
melyek kapcsolódtak december jeles
napjaihoz. Most, a félév végéhez

Aki szeretne most a második félévben
gitározni tanulni kezdő vagy haladó
szinten, keresse Takács Henriket
(Riki) a 30/475-2404-es mobilon!
Események az egyházközségben
Immáron másodszor szerveztünk
véradást a plébánia tanácstermében a
Vérellátó szolgálattal közösen, január
11-én. A téli, influenzás idő miatt jóval
kevesebben adtak vért, mint szeptemberben, de így is 18-an jelentek meg,
hogy vérüket kínálják.
Örömünk, hogy közösségünk családjai
és hívei közül évről évre többen kérnek
lakásszentelőt. Az idei év kezdetén már
39 családhoz jutottunk el, és együtt
imádkozva kértük Krisztus megszentelő
jelenlétét a családtagok körében.
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A sors fura fintora

gyógyítsd a másikat! Te juss eszembe
mindenütt: Szeretnélek megismerni és
megszeretni!” Tehát, Istenünket és
Urunkat, Jézus Krisztust minél jobban
megismerni, és mindennél jobban
megszeretni!
Igen!
Ehhez
nyújt
segítséget a Szentírás, és olvasása
nyomán a megszólaló belső hang. Jó, ha
a
Szentírás
egyéni
olvasgatását
időközönként a közös olvasás hozzáértő,
lelki-nevelő közreműködése kíséri.
Sokat segít nekem a vasárnapi szentmise
megértéséhez az Adoremus c. kiadvány
rendszeres olvasása is. A Szentírás
olvasása közben úgy érzem, Krisztus
közelségében vagyok, mintha könnyű,
mámoros állapotban lebegnék. Ezt az
állapotot szeretném, ha tartósabban
megmaradna. Jó, hogy vannak barátaim,
akikkel nyílt szívvel lehet beszélgetni a
Szentírásról, épp úgy, mint hitéleti
közösségünk mindennapi gondjairól.
Istennek legyen hála!”
Berényi Laci bácsi

A Sors „fura fintora”, avagy az, amire
sosem gondoltál volna, hogy megtörténik.
Mikor a Szentírást a kezembe veszem,
szinte mindig beugrik az, amikor
középiskolai éveimben feladtak egy
kötelező olvasmányt. Nem dicsekedni
szeretnék vele, de sosem olvastam el
egyetlen kötelezőt sem, mert nem
érdekeltek a történetek, amikről szóltak.
Hogy őszintén megmondjam, egyáltalán
nem szerettem olvasni sem. Így történt
meg, hogy Isten igéje egyszer sem került
a kezembe. Akkor még nem is tudtam,
hogy mit veszítek azzal, ha kihagyom a
Szentírást az életemből…
Egy napon aztán furcsa dolog történt.
Egy Bibliát kaptam ajándékba…
Meglepődve kérdeztem keresztapámat:
„És mit fogok én kezdeni egy
Bibliával?” Erre ő - mint aki teljesen
biztos benne, hogy valamikor még
létfontosságú lesz a számomra - azt
mondta: „Még jól fog jönni neked!”
Olyan meggyőző volt, hogy azt
gondoltam, ha ő mondja, akkor biztos
úgy van. De míg ez eljutott a tudatomig,
addig először is a megtérés útjára kellett
lépnem, meg kellett ismerkednem
Jézussal és az ő tanításával. Még van sok
tanulni való, de most már tudom, kinek
hittem… Az Igében az a szép, hogy
minden kor emberének szól. Lényegesen
több annál, mint betűk sokasága. Jóval
több, mint, amit a szemünk lát, mert a
lapokon ott is van üzenet, ahol mi nem
látunk egy szót sem. Vannak olyan
esetek,
mikor
szükséges,
hogy
értelmezzük az olvasottakat, és van úgy,
hogy magyarázatra sincs szükség. A
Szentírás üzenete sokoldalú. Egyetlen
szó elárulhat sok mindent. És van, hogy
egy részletben az Isten egy időben int,

Kérünk Benneteket, Kedves Olvasóink, hogy a fenti kérdésre osszátok
meg velünk válaszaitokat! Írjátok meg
élményeiteket a Szentírással vagy egyegy igéjével kapcsolatban (cím a
Hírlevél végén!). Terveink szerint ez a
rovat az elkövetkező Hírlevelekben is
folytatódni fog.
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rájárok a hűtőre, állandóan enni akarok.
De a hűtőszekrényünkkel ellentétben –
amiben 5 perc múlva sem lesz több mint
azelőtt, akárhogy is nyitogatom – a
Bibliában mindig találok valami
„harapni valót” falánk lelkem számára.
Ez az, amit sosem gondoltam volna… És
tényleg létfontosságú lett… Köszönöm
Uram, hogy igéddel táplálsz! Marcsi ☺

vigasztal, és elmondja, mennyire szeret,
nevel, és megvéd minden gonosztól. Int
azért, mert vétettünk, vigasztal, ha aznap
valaki minket megbántott, nevel,
útmutatást ad, hogy hogyan szeressük
azt, akit eddig nem tudunk. Szóval
mindenre választ, találhatunk…
A suliban van egy pünkösdista
osztálytársam, Sári. Egyik nap arra
gondoltam,
hogy
dumálok
vele
komolyabb dolgokról is. A kezdet jó
volt, aztán egyszerre viharos lett minden.
Valami olyat kérdeztem, amire ő egy
kicsit felháborodott. Megmutatkoztak a
felekezeti különbségek. Szabályos „igeharcot” vívtunk. Mind a kettőnk a Biblia
szavaival védte saját felekezetének
tanítását… Végül - Istennek hála békében búcsúztunk el egymástól.
Mindkettőnk életének alapja Krisztus és
az Ige, aki szintén maga Jézus. Ez a
„vita” ösztönzött arra, hogy jobban kell
ismernem az Írásokat. Ennek az
osztálytársamnak
ugyanis
minden
helyzetre van egy ige a fejében. Én is
találok,
de
nem
olyan
precíz
pontossággal, mint ő. Na persze ez nem
lóverseny, ki talál gyorsabban választ a
Szentírásban. Mostanra nagyon jóba
lettem Sárival, és ha van valami
igerészlet, ami őt megfogta, akkor oda
jön hozzám, és megosztja velem. Én
ennek nagyon örülök, és boldog vagyok,
hogy vele is megélhetem azt a tényt,
mint sok más közösséghez tartozó
testvéremmel, hogy titokzatos módon –
még ha vannak is, akik ezzel nem
értenek egyet – testvérei vagyunk
egymásnak…

Február 17-én, vasárnap a 10 órai
szentmise
keretében
közösségileg
szolgáltatjuk ki a betegek kenetét idős
és beteg testvéreinknek. Aki szeretné
fölvenni, iratkozzon fel a templomban,
az ingyenes asztalra kitett lapra. A szent
kenet méltó felvételére szentgyónással
készüljünk. Szóljunk azoknak is erről a
lehetőségről, akik csak családtagjaik segítségével tudnak eljönni a templomba.
Rizsszemek
Figyelmetlen
voltam,
csúnyán
odaégettem a rizst. A lábas alján
hatalmas fekete foltok éktelenkedtek,
dühösen láttam neki a mosogatásnak. A
vaskos, széles foltok hamar eltűntek, ám
az apró, alig tűfoknyi elszenesedett
rizsdarabkákkal igencsak meggyűlt a
bajom, sikáltam, áztattam, újra sikáltam,
több napba telt, mire a lábasban esett
károkat helyre tudtam hozni.
A
lelkünkre
rakódott
bűnök
ugyanolyanok, mint ezek az odaégett
rizsszemek. Akinek nagyobb bűnök
nyomják a lelkiismeretét, nem tudja nem

Szóval az Úr szavának olvasása és
értelmezése nem lett az enyém egyik
pillanatról a másikra. Mostanra viszont
olyan számomra a Szentírás, mint egy
„lelki-hűtőszekrény”. Otthon is mindig
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észrevenni őket, s ha megvan benne a
hajlandóság, az egyház közvetítésével
bűnbocsánatot talál. Aki azonban súlyos
bűnök elkövetése nélkül éli hétköznapjait, nehezen veszi észre a kisebb
foltokat magán. S mert meg sem látja
őket, nem is foglalkozik velük, tisztának
érzi magát, pedig szennyezett.
Alig tűfoknyi kis foltok. Apró, kicsi,
mindennapi bűnöcskék. Kicsi haragok,
kicsi hazugságok, kicsi lustaságok, kicsi
szófogadatlanságok, kicsi mogorvaságok, kicsi udvariatlanságok, mire
leszáll az est, már el is felejtjük őket,
annyira jelentéktelenek. Már nincs is mit
elszámolnunk a lelkiismeretünkkel, hiszen nem követtünk el semmit.
Alig látható, kicsi bűnök, mint a lábas
aljára ragadt szenes rizsszemek.
De amíg ott vannak, a lábas
használhatatlan. Kitartással és türelemmel lehet csak tisztává tenni. Mint
ahogy a lelkünket is, s ehhez az első
lépés az, hogy közelről, alaposan
megvizsgáljuk, szemügyre vegyük a
kicsi foltokat, és lelkiismeretvizsgálattal
meg bűnbánattal sikálni és áztatni
kezdjük őket, hogy mire eljön a húsvét,
tiszta edényként ragyoghassunk a
feltámadás világosságában.
Bakó Dorottya

Keresztelések száma: 28 (2006-ben 29)
Elsőáldozók száma: 13 (2006-ben 20)
Házasságkötések száma: 6 (2006-ben 3)
Temetések száma: 99 (2006-ben 101)
Pénzügyi beszámoló az
egyházközség 2007. évéről
Áthozat 2006. évről: 4.289.053.- Ft
2007. évi bevételek összesen: 13.559.249.- Ft
Ebből:
- Önkéntes hozzájárulás
(egyházi adó): 1.204.600.- Adomány: 1.131.000.- Perselybevétel: 3.687.090.- Stóla, stipendium : 1.663.000.- Pályázatok: 382.000.- Mobilszolg. bérleti díj: 4.119.364.- Célgyűjtések: 440.000.- Egyéb bevétel: 932.195.2007. évi kiadások összesen: 11.389.563.- Ft
Ebből:
- Személyi jellegű kifizetések: 4.918.055.- Járulékok: 649.300.- Plébánia és közösségi élet
fenntartási költsége: 2.193.075.- Templom fenntartási költsége: 560.455.- Beruházás, felújítás: 788.009.- Papi Szolidaritási Alap: 490.000.- Célgyűjtések továbbítása: 440.000.- Egyéb kiadás: 1.350.669.2007. évi év végi maradvány: 6.458.739.- Ft
A 2007. évben megvalósult felújítások,
beruházások, eszközbeszerzések:
irodai számítógép; projektor vetítővászonnal; pavilonok, sörpadok; létra;
fúrógép.
Terveink a közép-távoli jövőben,
anyagi lehetőségeink és támogatások
függvényében: Templom teljes tetőcsere,
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