Pestszentimrei ÖrömHírLevél
Néri Szent Fülöp nevét viselő gitáros
ifjúsági énekkarunk szeretettel várja a
régi és új énekkarosokat. A próbák időpontja vasárnap reggel 9-től a plébánián.
Az énekkar honlapja:
www.nerifulopkorus.atw.hu
A plébánián a Baba-mama klub minden szerdán délelőtt várja a kisgyermekes anyukákat beszélgetésre, találkozásra. Gyülekező ¼ 10-től. Az együttlét
½ 12-ig tart. Helye a Cserkészház.
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.
A felnőtt kezdő hittancsoportba
azokat a felnőtteket hívjuk, akik most
ismerkednek keresztény hitünkkel vagy
szeretnék azt elmélyíteni, akár nincsenek
is megkeresztelve. Ez a hittan kéthetente
(az év páros heteiben), kedden este ½ 9től van.
Nagy szeretettel hívunk újabb gyermekeket a ministránsok közé a szentmisék és az oltár szolgálatára.
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Elsővasárnapon az esti szentmise előtt
egy órával szentségimádás.
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.
PLÉBÁNIAI HITTANCSOPORTOK
a 2010/2011-es tanévben

SZENTMISÉK RENDJE
Vasárnap és főünnepeken:
De. 8 és 10 órakor és este 6 órakor.
Hétköznap: Hétfőn, kedden, szerdán,
csütörtökön és szombaton reggel 7
órakor, pénteken este 6 órakor.
Pénteken az esti szentmise után egy órás
csendes szentségimádásra van lehetőség (fél 8-ig).

CSOPORT

IDŐPONT

Óvodások (kis- és
középsős)
Óvodások
(nagycsoportos)
1. osztály
2. osztály
(elsőáldozók I. év)
3. osztály
(elsőáldozók II. év)
4. osztály
5. osztály
6. osztály
7-8. osztály
9-13. osztály
(középiskola)
Ifjúsági (egyetem)
Házas hittan

Hétfő ½ 5 óra vagy
Szerda ½ 5 óra

Felnőtt kezdő hittan

Öröm

Hír

Levél

A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja
VII. évfolyam 9. szám (64.) - 2010. december

Karácsony
Emberi életünk keresztmetszete

Kedd ½ 5 óra
Csütörtök ½ 5 óra
Hétfő ½ 6 óra
Szerda ½ 6 óra
Csütörtök 6 óra
Kedd ½ 5 óra
Szerda ½ 5 óra
Kedd 6 óra
Szerda 6 óra
Csütörtök ½ 8
hónap 2. péntek ½ 9
Kedd ½ 9
(2 hetenként páratlan
hetek keddjein)

A hittanok helyszíne a plébánia
kertjében lévő „Cserkészház” (amelynek
bejárata a Címer u. felőli oldalon lévő
kertkapunál van) vagy a plébániai tanácsterem.

Impresszum
Kiadja: Pestszentimrei Római Katolikus Plébánia (1188 Budapest, Nemes u. 17. T.:
292-3113, E-mail: mgodolle@mail.datanet.hu). Felelős kiadó: Gödölle Márton
plébános, mobil: 06-30-263-8524. E-mail: mgodolle@mail.datanet.hu. Felelős
szerkesztő: Bönöczk Péter, tel.: 06-20-555-1160, E-mail: p.bonoczk@freemail.hu.
Honlap: www.pestszentimre.plebania.hu
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Nemrég olvastam egy olyan
mondatot karácsonyról, ami
nagyon megtetszett: „Az örök
Atya az emberi élet egész keresztmetszetét használta fel
arra, hogy önmagát kifejezze.” Ezzel
arra akart utalni, hogy a megtestesülésben a gyermekség nem csak olyan,
mint a ráma egy kép számára. Lényegi
üzenete van. Mit üzen a gyermekké lett
Isten?
- A szeretet nem érkezhet erővel és
hatalommal, vállalnia kell a
kiszolgáltatottságot. Néha jó, ha gyöngeségbe öltözik, sőt, sokszor vesztésre álló
pozícióból indul.
(„kiüresítette önmagát”)
- Az Ige elnémul,
nem szól, és bennünk is lecsendesíti a szavak zűrzavarát.
- Megtanít várni,
és hogy az Istennek van ideje.

Nem csak az örökkévalóságban, hanem földi keretek között is. Az Isten Fia 30 évig
rejtve időzött a föld egy eldugott kis pontján. Várt és készült. Nem ugrotta át az érlelődés
idejét.
- Üzeni, hogy az Isten iránti hitünk és
szeretetünk próbaköve egy új élet befogadása. A bezárkózás Isten kizárása.
- Végül azt üzeni Karácsony, hogy nem
kell félni az Istentől. A lehető
legszerethetőbb alakban lép
elénk. Emberi életünk keresztmetszetének lényegi darabja a Megváltó gyermeksége.
Istengyermekségre
hív. Lépjünk mi is
a betlehemi jászolhoz, térdeljünk az
emberré lett Isten
elé, és örvendjünk,
hogy ilyen szépen
szerető Teremtőnk
van. Áldott Karácsonyt!
Márton atya

Pestszentimrei ÖrömHírLevél
Ádventi mozaikok
Karácsony örömét igazán az segíti, ha
sikerül a lelki fölkészülés, és az adventi
idő kegyelmi ajándékokat terem bennünk. Néhány ilyen ajándékot szeretnénk megosztani a közösségből:
Nagyon sok örömteli találkozásban
volt már eddig is részünk a Szent Család
várás alkalmaival. Az idei adventnek is
nagyon szép, kegyelmekben gazdag
ajándékai voltak ezek a találkozások.
Amikor megnéztük a beosztást, még azt
hittük, két eddig számunkra ismeretlen
családdal fogunk találkozni, kiderült
azonban, hogy az a házaspár, aki otthonunkba hozza a képet, Robi szüleivel
szoros barátságban volt. Robi szülei
sajnos már nincsenek köztünk, így
különösen nagy öröm volt számunkra,
hogy Éva és József régi emlékekkel őket
is magukkal hozták. A tőlük kapott
szeretettel próbáltuk mi is továbbvinni a
Szent Családot Editnek és Gézának,
akikkel ismeretlen ismerősként találkoztunk, hiszen a templomban már sokszor láttuk egymást, közös beszélgetésre
azonban még nem volt alkalmunk. Köszönjük befogadó szeretetüket és hogy
megismerhettük őket. Meghívás volt
számunkra ez a két találkozás, hogy
közösségünk tagjainak megismerésével
mélyítsük a kapcsolatunkat Istennel.
Kinga és Robi
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Adventi készülődés… Roráte misék…
Késő este van, fáradt vagyok, a gyerekek
már alszanak, holnapi ebéd megfőzve,
elmosogatva, minden rendben, beállítom
az órát csörgőre: hajnali 5 órára. Kicsit
kételkedem benne, hogy képes leszek
felkelni… Majd reggel kiderül. Éjszaka
kislányom felsír… Felkelek, elrendezem, egyre kétségesebb a reggeli korai
kelés, végre visszaalszom, de már csörög
is a vekker. Még visszacsukom a szemem, de már érzem, hogy mágnesként
húz ki valami az ágyból. Mennem kell,
szükségem van a mai útravalómra, és
már szaladok is a buszhoz. Gyönyörű…
Már megint meggyönyörködtet a gyertyalángba burkolódzó templom látványa.
Már ezért megérte eljönni, de tudom,
hogy ez még csak a kezdet, a külcsín.
Aztán megkapom a többit is rendben,
pont úgy mint tegnap: az olvasmányt, az
evangéliumot, a prédikációt – a napi
útravalómat –, az ostyámat (Jézusomat,
akihez hosszú út vezetett). És egy kicsit
közelebb kerülök Máriához is ezeken a
hajnalokon. Mindennap többet érzek értek - meg Belőle, aki számomra sokáig
csak egy felfoghatatlan kultusz volt.
Haladok az utamon… Szépen csendesen,
hatalmas nyugalommal és szeretettel
eltelve lépek ki a templom ajtaján és
megyek a mai feladatommal: odafigyelni
a másikra, még ha nehezemre esik is és
továbbadni egy kicsit ebből a szeretetből, amivel ma reggel is elteltem.
A munkahelyen a kolleganőm fogad,
elég morcosan, de én - magamon is
meglepődve - nem „kapom fel a vizet”,
mint más szokásos reggelen, hanem
jókedvvel, mókázással próbálok a helyzeten változtatni. Aztán odamegyek hozzá, és átölelem – magának való, megtört,
de kemény asszony, aki nem tudta

2

Pestszentimrei ÖrömHírLevél
Nem rólam, s nem is értem,
hogy úgy elvesztem benne egészen.
Szőnyeg alatt templomba kúszok be csendben,
hogy ne vegyen észre egy sem,
s szégyenemben azt ne kelljen mondanom:
„Megint elkéstem”.
Hátul állva görnyedten, egy mennyei szózatot
mi bűnöm alól feloldoz,
/várok,
s mélyen magához vonz.
S mintha halk csilingelését hallani vélném,
áldozók hosszú sorába állok én.
Magamban könyörögve,
de sokkal inkább nyöszörögve,
kinek mintha utolsó lehelete volna ez,
„Uram, csak még egy kicsit kegyelmezz!
Légy még egy picit irgalmas,
hogy helyzetem ne legyen ily siralmas!”
Áldozáshoz érve, könyörülő kezét emelve,
„Vedd! Ez Krisztus Teste!
Világosság és Béke!”
Hogy lehet, hogy emberek sokasága,
mint nyűves dögkeselyű repülhet Ura asztalára?
Testét cafatokra tépik,
s fájdalmát sohasem nézik.
Körülfogják, erősen szorítják,
Belőle maguk javát jól kiszakítják.
Mintha nem számítana, nem volna fontos,
hogy e nép a Mennybe hivatalos.
Egyre-másra érkeznek szépen,
foglalják mások helyét e vendégségben.
Teljesen mindegy, elől, középen vagy hátul,
van, aki iszik, kártyázik, rágyújt…
Tömködik, tuszkolják, mélyen a bendőbe,
lehetőleg semmi se maradjon belőle…
Áldozásból visszatérve
ereszkedek akkor térdre,
Bennem minden csont már hódol,
lelkem csak utánam bandukol.
Testem minden sejtje Urának dicséretét végzi,
de lelkem csak koszos ruháját nézi.
Elrontotta újra, s megint, már százszor,
de a Mennyből senki nincs, ki rászól.
Hibázott, vétkezett,
s nem egyet már, vagy ezret,
de rajta egyet sem üt a Végzet.
J. Marcsi
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Önkéntes hozzájárulás
(egyházi adó)
Kérjük a testvéreket az évenkénti
önkéntes hozzájárulás befizetésére. Ez
fedezi épületeink és közösségünk kiadásait. A püspöki kar ajánlása szerint ez a
jövedelem 1 %-a. A hozzájárulást készpénzbefizetési (sárga) csekken is be
lehet fizetni egyházközségünk részére.
Csekkek a templomban és az irodában
vannak kitéve. Természetesen személyesen is lehet rendezni a hozzájárulást az
irodában vagy szentmisék után a sekrestyében. Kérünk Benneteket, hogy
anyagi hozzájárulásotokkal támogassátok egyházközségünket!
Plébániánk bankszámlaszáma:
Pestszentimrei Római Katolikus Plébánia

10103881-45238100-01000004
Hirdetéseink
Templomunkban Katolikus Kalendárium, 2011-es falinaptár és karácsonyi
képeslapok kaphatók. Megvásárolhatóak a templomi oldalhajóban.
A tervezett plébániai közösségi házra téglajegyeket lehet venni a szentmisék után és az irodán 1000, 2000 és 5000
forintos értékben. Aki nagyobb adományt szeretne adni, annak tudunk csekket adni, de átutalni is lehet a plébánia
számlájára célmegjelöléssel.
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tén köszönet Mandák Lászlónak, aki
teherautójával a szállításban segédkezik
évről-évre hűségesen.
Több hónapi szakszerű restaurálás
után megszépülve kaptuk vissza templomunk egyik ékességét, Sandro Botticelli:
Mágusok imádása c. képének gyönyörű
olajfestmény másolatát. Az igen nagy
méretű kép (159x191 cm) festője ismeretlen, valószínűleg a 19. sz. végén vagy
a 20. sz. legelején készíthette. Az eredeti
mű, amely a firenzei Uffizi képtárban
látható, 1475 körül készült, fatáblára festett temperakép, és jóval kisebb méretű
(111x134 cm). A festményt Gaspare di
Zanobi del Lama rendelte meg, egy firenzei bankár, aki a Medici Házzal is
rokonságba került. Kérésére a Medici
család több ismert tagját lehet fölismerni
a képen: A Szűz előtt térdelő mágus
Cosimo Medici, a másik két mágus alakjában fiai, Piero és Giovanni, és a két kísérő unokái, Giuliano és Lorenzo. A kép
készítése idején ténylegesen Lorenzo
uralta Firenzét, a többiek már nem vol-
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a városban és Itáliában, és nyitotta meg
számára az utat Róma felé. A kép díszkeretét szintén restaurálni kellett. A restaurálást Dr. Gödölle István nagylelkű adománya tette lehetővé. Köszönjük.
Köszönjük Sánta Lászlónak, hogy a
korábbi hónapokban fáradhatatlanul vette ki részét a templom és plébániakert
körüli munkákból, gyakorlati érzékkel
hárította el a hibákat, tett rendet, ásott
árkot és szerelt villanyt…
Plébániánk honlapcíme megváltozott!

www.pestszentimre.plebania.hu
Híreket, fényképgalériát és
ismertetőket találsz!

Aki be akarja barangolni a templomunkat - padlótól a mennyezetig -, látogasson el a plébániai honlapunkra,
aminek a nyitóoldalán lent klikkeljen, és
megnyílik a „kapu”. Templomunk belsejéről panoráma videó készült, amiben
templomunkat tetszőleges szögben, közelítve-távolítva lehet megtekinteni.
Vers
Hajnalok Hajnalán (roráte)

tak az élők sorában. A képen Botticelli
önmagát is megfestette a jobb szélen álló
sárga ruhás ifjúban. Vasari szerint a fiatal Botticellit ez a mestermű tette híressé

Egy gondolat bánt engemet.
S mi ez a gondolat? A kérdés összetett.
De akkor ez a gondolat egy már nem lehet.
Sok… S egy sem rólam szól…
A közösségemről, a templomról, a papságról,
szentségről, liturgiáról, adventről, karácsonyról,
S egy sem rólam, hanem másról,
fájdalomról, csalódásról,
reményről, álmodozásról.
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felvállalni Istentől kapott fogyatékos
gyerekét, és a keveseknek megadató szerelemmel szeretett férjét is már 10 éve
elvesztette. Csak beteg szülei kötik már
ide, de igazából már haladna tovább a
férje után… Hálásan fogadja Jézus szeretetét. Pedig a minap mondta, hogy neki
semmit sem jelent a Karácsony, ő a
Ramadánt tartja… De Isten nem válogat…
P. Krisztina
ADIT
Advent második csütörtökén tartottuk
meg az idei Adventi (Kerületi) Ifjúsági
Találkozót (ADIT) a Soroksár-Újtelepi
plébánián. Plébániánkról 24 fiatal vett
részt rajta. Témája a keresztény öröm

volt, aminek forrása, hogy Isten velünk
van (Emmanuel). A találkozó egy gyertyafényes ifjúsági misével ért véget,
amin közösségünkből két középiskolás
fiatal, Seres Tamás és Mervay Panka
mondott – nagyon hiteles és nem is
olyan rövid – tanúságtételt. Egyikük szavaiból osztunk meg egy rövidebb részt:
Azt mondanám el, hogy számomra mit
jelent az öröm. Vannak a felszínes
örömök, amiket a hétköznapokon élek
meg. Ilyen lehet egy ajándék vagy egy
együtt töltött este a barátaimmal. De úgy
gondolom, hogy a keresztények számára
vannak sokkal fontosabb és mélyebb
örömök is. Ilyen lehet például egy olyan,
amit kihívásnak élünk meg, valami

2010. december
nehézség, amit véghez tudunk vinni, és
végül felszabadult öröm lesz rajtunk
úrrá. Egy ilyen élményt szeretnék megosztani veletek. Öröm számomra a
roráte misék. Minden egyes alkalommal
úgy indulok el, hogy aludhatnék még egy
órát, és amikor elindulok - a Bencével
általában -, gyaloglás közben elfelejtem
minden búmat és bánatomat, és már nem
foglalkozom semmivel, hanem örülök,
hogy a napomat Istennel kezdhetem. Az
egyik reggelemen történt, hogy roráte
után mentem ki a buszmegállóhoz, és
összefutottam az egyik barátnőmmel az
osztályból. Kérdezte, hogy-hogy ilyen
éber vagyok már, ő majdnem elaludt
állva a buszmegállóban, és mondtam
neki, hogy már 5 óra óta ébren vagyok,
és igazából már kezdek hozzászokni.
Kérdezte, hogy mit csinálok, hogy enynyire korán kelek. Mondtam, hogy adventi időszak van, - a többség tudja rólam az osztályban, hogy vallásos vagyok
és templomba és hittanra járok, de a
Károlyiban tanulok és rajtam kívül nemigen vannak vallásosak – és mondtam
neki, hogy roráte misére járok, mire
mondta, hogy ez neki mennyire fura, és
meséljek kicsit többet róla. Elkezdtünk
beszélni erről, és addig-addig, hogy
megkérte, hozzam el egy rorátéra. És
most már egészen odavan, hogy ki tudja
mondani azt a szót, hogy roráte. Ez is
olyan örömmel töltött el, hogy egy nem
vallásos
iskolában
nyitottak
a
vallásomra és a hitemre, és nem
kinéznek miatta, hanem elfogadnak. (M.
Panka)
Levelezőlistánk
Levélváltás a plébániai levelezőlistáról:
Kedveseink! Imáitokat szeretnénk
kérni Mátéért. Nem tudjuk, mi van vele.
Minden nap 12 és 4 között órákig sír.
3
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Először hangosan, fájdalmasan, aztán
csak nyöszörögve, bágyadtan, erőtlenül.
Ezen kívül nincs semmi más tünete. Se
előtte, se utána nincs baja (bár tegnap
már utána is bágyadt maradt, valószínűleg belefáradt, és ma éjjel is rosszul
volt). Lassan egy hete vizsgálják, de
minden lelete negatív. Már az orvosnak
sincs ötlete, mit lehetne még kivizsgálni
rajta. De látjuk rajta, hogy valami nem
stimmel. Egyelőre mi sem tudunk mást
tenni: felvesszük, sétálunk vele, vigasztaljuk - és imádkozunk érte. Kérünk Titeket, Ti is imádkozzatok érte. Szörnyű
ez a bizonytalanság, és hogy nem tudunk
segíteni rajta. Köszönjük!
Szeretettel: A & T
Kedves Testvérek! A múlt héten imakéréssel fordultunk Hozzátok Máté fiunkért. Ezúttal köszönetet szeretnénk
mondani Nektek. Egyrészt a sok érdeklődésért, hogy mi van Mátéval, másrészt
imáitokért, melyek meghallgatást nyertek. Gondolom, szombatra elolvastátok
az e-mailt, elkezdtetek imádkozni, és vasárnapra Máté meggyógyult. Azóta kutyabaja! Jól van, iskolába jár. A sok
vizsgálatból gyakorlatilag nem sikerült
megállapítaniuk az orvosoknak, mi volt
a baja. Valamilyen (pontosan be nem határolt) vírusfertőzést diagnosztizáltak ugyan, de milyen vírus az, amelyik minden nap csak 12 és 4 között aktív...?! Mi
mindenesetre biztosak vagyunk benne,
hogy imáitokon keresztül a Szentlélek
gyógyító ereje működött. Köszönjük!
Dicsőség az Úrnak! Szeretettel: A & T
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Isten érintései
Nézem a moziban a Lourdes című
filmet. Tetszik, hogy a sok gyógyulni
vágyó zarándok közül éppen az a
mozgáskorlátozott lány gyógyul meg,
aki igazából csak kirándulni ment a
kegyhelyre, de nyitott szívvel nézi a
világot. Mert a gyógyulás Isten ingyenes
ajándéka. Nem zavar az sem, hogy a
film végén nyitott kérdés marad, hogy
testi gyógyulása végleges-e, mert a lelke
meggyógyult. Ez a lényeg, gondolom.
Nézem a színházban az Adáshiba
című darabot. Felbosszant, hogy ott áll
Jézus egy család nappalijában, beszél
hozzájuk, de mégsem hallják, mert csak
a TV érdekli őket, csak a felszín. Hiába
tesz csodákat, fel sem figyelnek rá, észre
sem veszik. Számukra nincs megváltás.
Nem tudják befogadni. Megdöbbentő,
hogy a kerekes-székes ember a TVnézés hevében észre sem veszi, hogy
meggyógyult, végül önként visszaül a
székébe és betegen éli tovább az életét.
Szánalmas, gondolom.
Hallgatom Kálmánt a plébánián, aki
arról beszél, hogy hogyan szabadult meg
hosszú évekig tartó kábítószer-rabságából Isten szeretete által. Apró mozzanatok, aggódó nagynénje kitartó imái,
végül saját kemény küzdelmei, Istenre
való rátalálása megmentették őt. Milyen
irgalmas és leleményes az Isten, gondolom.
Beszélgetek Ágotával az ifi hittanon,
akinek a barátja súlyos beteg, egyre
romlik az állapota, kezelést sem kap.
Csodálom, hogy milyen derűvel viseli,
hogy nem fogy el a reménye, hogy nem
fagy le a mosoly az arcáról, bár nem tagadja, hogy lelkileg, fizikailag egyaránt
nehéz a helyzet. Megkérdezi tőlem, hogy
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jól vagyok-e. Milyen jó, hogy nem roskad össze, gondolom.
…és egyszer csak ott ülök az orvossal
szemben, aki azt mondja nekem, hogy
korlátokba ütközött, hogy nem tud teljesen megnyugtató megoldást… csalódott vagyok… nincs értelme az erőfeszítésnek, gondolom.
Add Jézusom, hogy ebben a pillanatban is tudjam hinni, hogy Te a személyes megváltásomért születtél, hogy
Te tudod annak a módját; tudod, hogy
mitől és hogyan szabadítasz meg engem,
nekem pedig „csak” késznek kell lennem
észrevenni és befogadni Téged. A többi
mind mellékes körülmény. Ezt a békét
hozd ajándékba mindannyiunknak!
Cz. Kati

2010. december

ebbé tegyék
magukat a globalizált világ káros hatásaitól, esetleges jövőbeli válságaitól. (A
filmnézés alatt a gyerekek lefoglalásáról
a Cserkészházban gondoskodunk.) Addig is áldott, békés, szeretetben gazdag
ünnepeket kívánunk!
Teremtésvédelmi Munkacsoport
Érdeklődni lehet: Gáspár Huba
Tel.: 06-30-961-8166; huba@bonca.hu

„Egy délelőtt, két program” a
teremtett világ védelmében

A Rózsafüzér Társulat éves
beszámolója a 2010-es évről.

A Teremtésvédelmi Munkacsoport
újabb izgalmas szombat délelőtti együttlétre hív kicsiket és nagyokat 2011.
január 8-án, szombaton 9:30-tól. A
kisebbeket madárkalács készítésre, mesés-játékos délelőttre invitáljuk, melynek
helyszíne a cserkészház. Szüleiket, nagyszüleiket, az ifjúságot és minden kedves
érdeklődőt pedig filmnézésre és azt követő beszélgetésre a plébánia tanácstermébe. A film címe: „Átalakulásban” (kb.
50 perc), az „Átalakuló városok” mozgalmat mutatja be. Egy kis kedvcsináló a
filmhez: Az Átalakuló városok mozgalomba világszerte több mint 300 helyi
közösség kapcsolódott be, döntött úgy,
hogy nem várnak a politikusokra, és saját lakókörnyezetüket inkább maguk
szervezik újjá. Újragondolják a saját
élelmiszer-ellátásukat, a közlekedést, néhol még a pénzrendszert is. Mindezt
azért, hogy óvják környezetüket, védett-

Istennek hála jelenleg 63 aktív tagunk
van 3 bokorban és 8 súlyos beteg, akik
otthonukból vesznek részt az imaközösségben. Az adományokból az év
során 55 misét mondattunk a Társulat
élő és elhunyt tagjaiért. Szeretettel várunk további tagokat! Jelentkezni lehet
nálam, Petróczki Sándorné, Panninál.
Tel.: 06.1/292-5246
Köszönetmondás
Köszönjük a kerületi önkormányzatnak a 2010-ben elnyert pályázati támogatást. Támogatták nyári hittantáborunkat és minitáborainkat 50-50 ezer
forinttal.
A korábbi évekhez hasonlóan a templom karácsonyfáit idén is egy testvérünk,
Világosné Dörfler Ágota felajánlásából
szerezhettük be. Ez alatt azt kell érteni,
hogy Inárcs-Kakucson magunk választhatjuk ki és vágjuk ki a fenyőket. Szin5

