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A Nyugdíjas Klubot minden második
hétfőn délután 3-tól 5-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 páratlan heteiben), kedden este ½
9-től van.
Nagy szeretettel hívunk újabb gyermekeket a ministránsok közé a szentmisék
és az oltár szolgálatára.
Plébániánk felnőtt énekkara, a Szent
Imre kórus csütörtök este ½ 8-kor tartja
próbáit a Cserkészházban. Várja az új
kórustagokat!
Néri Szent Fülöp nevét viselő gitáros
ifjúsági énekkarunk várja a régi és új
énekkarosokat. A próbák időpontja szerda este 7 és vasárnap reggel 9. Az énekkar honlapja:
www.nerifulopkorus.atw.hu
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).
Elsővasárnapon az esti szentmise előtt
egy órával szentségimádás.
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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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Öröm

PLÉBÁNIAI HITTANCSOPORTOK

2011/2012-es tanévben
CSOPORT
Óvodások (kis- és
középsős)
Óvodások
(nagycsoportos)
1. osztály
2. osztály
(elsőáldozók I. év)
3. osztály
(elsőáldozók II. év)
4. osztály
5. osztály
6. osztály
7-9. osztály (Kisifi)
10. o.-tól és egyetem eleje (Nagyifi)
„Net for God” Ifi
csoport
Házas hittan
Felnőtt kezdő
hittan
Felnőtt Katekézis
és Bibliaóra

IDŐPONT
Hétfő ½ 5 óra vagy
Szerda ½ 5 óra
Kedd ½ 5 óra
Csütörtök ½ 5 óra
Csütörtök 6 óra
Szerda ½ 5 óra
Kedd 6 óra
Kedd ½ 5 óra
Kedd 6 óra
Csütörtök ½ 7 óra
Szerda 6 óra
hónap 4. csütörtök ½ 8
hónap 2. péntek ½ 9
Kedd ½ 9 (2 hetenként
páratlan hetek)
Kedd 8 (2 hetenként
páros hetek)

A hittanok helyszíne a plébánia kertjében
lévő „Cserkészház” (amelynek bejárata a
Címer u. felőli oldalon lévő kertkapunál
van) vagy a plébániai tanácsterem. A hittancsoportokhoz az év folyamán később
is lehet csatlakozni.

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.
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Adventus Domini 2011
„Ó, bárcsak széttépnéd az egeket és
leszállnál! Színed előtt megolvadnának
a hegyek.” (Iz 63, 19)
Vannak templomok, ahol kedves régi
szokásként advent első napjától egy jelképes kis létrácskát állítanak be a szentélybe, a talpa egy üres jászolhoz érkezik, és a létrának 24 foka van. Ezen
ereszkedik alá – nap mint nap egy fokot – a kisded Jézus szobrocskája, a
szemünk előtt is megjelenítve a misztériumot: A Megváltó eljön közénk!
Különös módon teljesedik be az emberiség egyetemes vágya, amit Izajás fogalmaz meg fentebb. Az egek széttépése helyett „harmatoznak az egek”,
és a leszállás erődemonstrációja helyett
éltető esőként hull
közénk az Igaz. A
létra képében éppen
az a megkapó, hogy
lassított
filmként
játszódik le előttünk
az alászállás, azt
jelezve, hogy már
évezredek óta tart ez
az Úrjövet. Szelíd az
Isten érkezése, és
tapintatos, mint a Kis
Herceg és a róka

barátsága: „Mit jelent megszelídíteni? Sok-sok türelem kell hozzá. Először
leülsz, szép, tisztes távolba. Én majd a
szemem sarkából nézlek, te pedig nem
szólsz semmit… De minden áldott nap
egy kicsit közelebb ülhetsz.” Advent
annak az álomnak is a beteljesedése,
amit Jákob látott a pusztában. Menekül
testvérének, Ézsaunak haragja elől, de
talán menekül önmaga elől is. A puszta
közepén lajtorját lát, amely az égtől a
földig ér, és amelyen Isten angyalai
járnak föl- és alá. Üzenete annak, hogy
az Ég és a Föld ismét egybekel, hogy
ami szétszakadt, az majd összeforr, és
az Úr nem hagyja magára népét. De
nem csak az ég felé nyílnak utak,
hanem utak nyílnak az
embertárs felé is. „Mit
tegyünk?” – kérdezik a
Keresztelőt? – „Akinek
két köntöse van, ossza
meg azzal, akinek nincsen; és akinek ennivalója van, hasonlóképpen tegyen.” Advent
ezért meghív az osztozásra, és a lajtorja
híddá válik a másik
felé.
Márton atya
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Hétköznapok adventi
lelkigyakorlata
Kedves Testvérek! Ezen Adventben is
sok szeretettel hívunk benneteket a Verbum Dei missziós nővérek által szervezett Hétköznapok lelkigyakorlatára! A
lelkigyakorlat mottója: "Ó jöjj, ó jöjj,
Emmanuel!"
Az első találkozó Bakó Dóránál lesz
november 30-án, 9 órai kezdettel. Az
alkalmakat idén is Zsuzsa nővér vezeti
nagy örömünkre. Fontos, hogy azok,
akik a nővérek levelezőlistáján rajta vannak, és jönnek a megosztásra, a csoporttal együtt kezdjék a lelkigyakorlatot,
tehát szerdán találkozunk, és csütörtök
reggel kezdjük az első elmélkedéssel.
Annak, aki még nem találkozott a lelkigyakorlatok ilyen formájával: A Hétköznapok lelkigyakorlata egy otthon
végzett elmélkedést jelent, közösségben
való megosztással. Vagyis minden napra
kapunk egy részt a Szentírásból, ahhoz
egy elmélkedést és egy napi feladatot,
melyek szorosan összetartoznak, hetente
pedig egyszer találkozunk, hogy megoszthassuk egymással, amit az előző
héten megéltünk, megtapasztaltunk Istenről, önmagunkról, szeretetkapcsolatainkról. Egy jó lelkigyakorlat érdekében
célszerű, hogy a lelkigyakorlatos anyag
az egész napot átívelje, így reggel
érdemes végezni az elmélkedést, napközben a feladatot, este pedig a visszatekintést. A feladat ne riasszon vissza
senkit, ez annyit jelent, hogy amit reggel
az imában megértettünk, azt napközben
megpróbáljuk tettekre váltani, amihez a
nővérek egy konkrét feladattal segítenek
is. A lelkigyakorlat célja, hogy közelebb
kerüljünk Istenhez, önmagunkhoz, hogy
kialakítsunk egy figyelmességet Isten
jelenléte, vezetése, szeretete iránt, és
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hogy az Igében megújuljon, meggyógyuljon az életünk. Tehát találkozunk
Dóránál, majd az azt követő két hétben
szintén szerdánként (dec. 7. és 14.). Aki
addigra még nem kapta meg az anyagot,
annak viszünk. Dóra címe: Ilma u. 5.
Kérünk, jelezzétek részvételi szándékotokat e-mailben vagy telefonon vagy
személyesen! Ha a lelkigyakorlattal kapcsolatban kérdésed van vagy segítségre
van szükséged, pl. a Dórához való
eljutásban, bátran szólj, segítünk: Kiss
Orsolya: 30-6166-918; Pálfalvi Bet: 30274-3881.
Szeretettel, a szervezők nevében: Bet
Adventi időben (nov. 28-tól) minden
hétköznapon hajnali RORÁTE MISÉT
tartunk reggel 6 órakor. Az adventi készület igényes és szép megélése lehet
diákoknak, dolgozóknak és nyugdíjasoknak, ha adventi napjaikat szentmisével
kezdik. A ministránsokat külön is hívjuk ezekre a misékre, hogy beöltözve
szolgáljanak.
A templomot ¾ 6-kor nyitjuk. Az utolsó
roráte mise december 23-án lesz.
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ami éjjeli menedékhely 200 fő részére, a
„Csak Egyet” Szociális Segítő Központ,
ami nappali melegedő, és a Gábriel Ház,
amely 200 embernek nyújt kiléptető lakhatási lehetőséget. Fontos, hogy közösségünkön keresztül a Katolikus Egyház
most megjelenik ezen a kiemelten fontos,
aktuális területen."
A januárban nyíló hajléktalan szálló
nagy örömmel fogad:
paplanokat, párnákat, takarókat, lepedőket, törölközőket, ágyneműt.
Kedves Testvérek!
Az Úr Jézus születésének ünnepére
méltóan készülve mindannyiunk szívében
ott ég a vágy, hogy rászoruló testvéreinken, a "legkisebbeken" is segítsünk, szebbé tegyük számukra is a
Szeretet Ünnepét. Ennek jegyében szeretettel kérjük a Testvéreket, hogy segítsük
együtt a hajléktalan ellátó intézmények
megnyitását! Akinek a háztartásában
(rokoni, baráti körében) lennének a felsoroltak közül felesleges, nélkülözhető
dolgok, kérjük szépen, mielőbb jelezze
Seres Ágnesnek (roden@freemail.hu, T.:
06-30-592-0058) vagy Kovács Istvánnak
(06-30-949-4228). Minden apróságnak
örülünk, hiszen már egy törölköző is nagy
segítség lehet egy hajléktalan ember
számára. Pestszentimrén szívesen házhoz
megyünk az adományokért. Előre is
köszönünk szépen minden felajánlást!
"...mert éheztem, és ennem adtatok,
szomjaztam és innom adtatok, jövevény
voltam és befogadtatok, ruhátlan voltam
és felruháztatok... Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül
eggyel is tettetek, velem tettétek."
(Mt 25,35-36.40)

Plébániánk honlapcíme:
www.pestszentimre.plebania.hu
Hírek, fényképgalériák és ismertetők!
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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!
Urnatemető
Lehetőség van urnatemetőnkben urnahelyek megváltására, és a szerződések
megkötésére. Az urnafülkék megváltása
el nem évülő!
Az urnafülkék megváltási árai:
Férőhely
(urna/urnafülke)

Ár
(Ft, ÁFÁ-val)

1
2
3
4
5-8

165.000.270.000.330.000.420.000.100.000./urna

Plébániánk bankszámlaszáma:
Pestszentimrei Római Katolikus Plébánia

10103881-45238100-01000004
Hirdetések
A plébánián a Baba-mama klub minden szerdán délelőtt várja a kisgyermekes anyukákat beszélgetésre, találkozásra. Gyülekező ½ 10-től. Az együttlét
½ 12-ig tart. Helye a Cserkészház.
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végén átvonultunk az urnatemetőbe, amelyet megáldott és hivatalosan megnyitott.
Beszédéből egy részlet:
„Az urnatemető, amelyet a mai estén megáldunk, a kegyelet helye, a szeretet és a hála helye, amelyet ki-ki a szerettei iránt érez. De
ugyanakkor helye annak a keresztény hitnek,
amely tudja, hogy az ember nem csak erre a
véges földi létre születik. Nem a halálnak születünk. A keresztény temetők mindig is ennek a
hitnek a helyei voltak, kezdve a katakombáktól,
ahová az első keresztények a remény és az
öröm jeleit tették. Virágokat, madarakat festettek, Jónást, aki harmadnap a cethal szájából
előjön és a föltámadottt Krisztust. Az élet szimbólumaival tették tele a halál helyét. Azzal a
hittel búcsúztak az elhunytaktól, hogy ez nem a
végleges elmúlás, és nem egy végleges búcsú.
Ez az urnatemető az örök életbe vetett hitünk
helye. Ezért a hit szentélye.”

Az imrei lakosság érdeklődését mutatta,
hogy a hétköznap ellenére teljesen megtelt
a templom, és sokan fejezték ki tetszésüket és örömüket az urnatemető miatt.

Felsősök elsőáldozása
Egy hónapon belül másodszor ünnepelhettünk elsőáldozókat. Nov. 6-án Krisztus testét vette magához 7 felső tagozatos
hittanosunk: Árk Balázs, Bartók Tímea,
Bartók József, Bereczky Dávid, Lakatos
Angéla, Lakatos Klaudia és Varga
Viktória. Imádkozzunk értük, hogy maradjanak meg hűségesen Jézus szeretetében!
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Sok szeretettel hívjuk minden hittanosunkat egy adventi kézműveskedésre november 3-án, szombaton de.
10-től a plébániára. Adventi és karácsonyi díszeket készítünk!
Várunk Benneteket!
Boda Gabi

Hála egy barátért
Mint azt többen tudjátok, a tavalyi
évben többször is mély szakadék felé
indultam el. És amikor már azt hittem,
hogy nincs visszaút, akkor sokak imája
segített! Itt most engedjétek meg, hogy
kiemeljek külön is három kicsi gyereket
(Huba, Keve, Ákos), akik esténként az
imájukat külön értem mondták. De még
egyszer köszönöm sokak imáját. Ezek
után teltek-múltak a hetek, hónapok, véget
ért a nyár és az ősz, és végre eljött az
advent. Ez az advent számomra más volt,
mint a többi. Mert a második roráte misén
megismerkedtem valakivel. Azon a héten
– képzeljétek – már barátok is lettünk.
Ennek most lesz lassan egy éve! Én ennek
a barátságnak nagyon sok mindent
köszönhetek, de legfőképpen a szeretetet,
amit kaptam. Ezt a barátot Istennek
köszönhetem. Hála neki, hogy visszaadta
az életkedvemet, így azóta ismét a régi
Gábor lehetek. Nagyon jó érzés volt, hogy
mint ministráns, én is jelen lehettem az
elsőáldozásán!
Drága Jézus! Köszönöm Neked, hogy
egy nagyon szép barátságot kaphattam
Tőled! Amen.
Hingyi Gábor

Gyűjtés most nyíló hajléktalan
szállónak!
"Az Új Jeruzsálem Katolikus Közösség
fenntartásában előreláthatólag 2012. január 1-én három hajléktalan ellátó intézmény nyílik. A „Csak Egyet” Fogadóház,

6

Teremtésvédelmi program
Kedves Testvérek! Szeretettel hívunk
benneteket december 11-én a 10 órás
misét követően teremtésvédő lelkületű,
karácsonyra hangoló programunkra. A
plébánia kertben karácsonyfadísz és
ajándéknak valók csere-beréje lesz (kérünk benneteket, olyan használható, de
számotokra nélkülözhető, nem kidobásra
szánt apróságokat hozzatok, amik másnak odaajándékozhatóak). A cserkészházban karácsonyfadísz készítésre invitálunk kicsiket és nagyokat egyaránt.
Forró teával várunk benneteket. Áldott
adventi készületet!
Fogadjatok néhány kiragadott gondolatot II. János Pál pápa Sollicitudo Rei
Socialis kezdetű enciklikájából 1987ből: „Korunk pozitív vonásai közé kell
sorolnunk a rendelkezésünkre álló nyersanyagok korlátozott voltának tudatát, továbbá a természet épségének és ritmusának megbecsülését, és a fejlődés tervezésénél ügyelnünk kell arra, hogy ezt ne
áldozzuk fel. (...) A túlfejlettség, amelyben mindenféle anyagi javak túláradóan
állnak egyes társadalmi rétegek rendelkezésére, könnyen a "birtoklás" rabszolgájává és közvetlen élvezőjévé teszi az
embert, akinek nincs más perspektívája,
mint a gyarapodás vagy a birtokolt dolgok állandó cseréje a fejlettebbekre. Ez
az úgynevezett "fogyasztói társadalom",
amely pocsékol és termeli a hulladékot.
(...) Vannak - a kevesek, akik sokat birtokolnak -, akik nem képesek valamivé
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"lenni", mert az értékek rendjének felcserélése miatt a birtoklás akadályozza őket
ebben; és vannak azok - a sokak, kiknek
kevés jutott vagy semmijük sincs -, akik
az elemi javak hiányában nem tudnak
megfelelni alapvető emberi hivatásuknak. (...) A jelenlegi helyzet súlyos voltának és lelkiismereti felelősségének tudatában ismerje fel az ember, mit kíván
tőle a szolidaritás és a szeretet, főleg a
szükséget szenvedők iránt. Tegye ezt
személyes és családi életmódjával, és
mint állampolgár a javak felhasználásával.” Teremtésvédelmi munkacsoport
Adventi lelkinapot tartunk felnőtt testvéreinknek 2011. december 10-én,
szombaton reggel 9 órától a plébánián.
A lelkinapot vezeti és az elmélkedéseket
tartja Dr. Kozma Imre atya, a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat elnöke. Szerény
ebéddel kínáljuk a résztvevőket.
Minden Testvérünket szeretettel várjuk!
Alsós minitábor
Judiiiit! Nem láttad a robotos pizsamámat? Sehol nem találom!- hallatszott
Gáspár Peti kétségbeesett hangja egy október végi péntek este a pilismaróti alsós
minitábor fiúszobájából. Nos, tényleg
nagy volt benn a káosz. Cipők, fogkefék,
ruhaneműk, hátizsákok egymásba gabalyodva. Próbáltam a segítségére sietni, s
bár távol ugranom még sosem sikerült
nekifutás nélkül, most kénytelen voltam
kipróbálni. A nehezen átláthatóság azonban itt véget is ért.
A huszonhat kisiskolás hittanosra
(köztük az idén kiemelkedően számos
első osztályossal) öröm volt ránézni a
hétvége minden percében. Lelkesek, szófogadóak, alkalmazkodók voltak, testvérként szerették egymást. Megható volt
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látni, ahogy a kicsi összekapaszkodott a
naggyal, és viccet meséltek egymásnak
kirándulás közben (s hogy még nevetett
is a poénján az idősebb…); ahogy csillogó szemmel figyelték Márton atya meséit szentmise közben; ahogy szorgosan
járt a kezük kézműves foglalkozás alatt s
aztán büszkén szemlélték kész műveiket
az oltáron; s egyáltalán, ahogyan egymással beszéltek és törődtek. Egy percig
sem unatkoztak (s így aztán persze mi
vezetők sem), kirándulás, játék, mese,
éneklés, kézműveskedés, valamint a
közös étkezések és a szentmiséken való
aktív részvétel élménye várta őket.
Szívből remélem, hogy szép élményekkel telve tértek haza. Irigylem őket
ezekért a gyerekkorban meghatározó,
közös élményekért. Adja Isten, hogy itt
és így nőjenek fel, ekkora, egymást elfogadó és szerető közösségben!
A tábort illetően én akár már holnap
újra mennék…
Sz. Judit
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Plébániaközi gimis tábor
Pár hete közös középiskolás hittantáborban voltunk a Vértesben, Mindszentpusztán. A mini táborokkal ellentétben
ez most nem hétvégén, hanem hét közben, az őszi szünet három napján volt.
Nem voltunk túl sokan (nagycsaládias
légkör), de így is sok ismerőssel találkoztam, és még mindig tudtam új embereket megismerni. A téma, amit körüljártunk, a misszió volt. Erről elmélkedtünk, tartottunk kiscsoportos beszélgetéseket. Sőt, még egy filmet is megnéztünk (Sophie Scholl). Minden este volt
szentmise, és mivel a Halottak Napját is
közösen töltöttük, az esti misén mindenki meggyújtott egy mécsest szerettei
emlékére.
A lelki programok mellett túráztunk
egy nagyot, a túra közben volt egy ádáz
számháború, és játszottunk egy olyan
métát, ahol mindig „homályba ment” a
labda, ugyanis akkora köd volt. Mindenki nagyon szerette a reggeli tornát
kómásan, a mínusz valahány fokban, de
reggeli torna nélkül nem tábor a tábor.
Az utolsó este egy jót játszottunk, ami
közben sokat röhögtünk... Harmadnap
már jöttünk is haza, amit én nagyon
sajnáltam. A mini táborokban a rövid
együtt töltött idő (☺) a legrosszabb.
Örülök és köszönöm, hogy ott lehettem.
Novák Stefán
Felsős minitábor

December 15-én, csütörtökön tartjuk
idén az Adventi (Kerületi) Ifjúsági
Találkozót (ADIT) a Soroksár-Újtelepi
plébánián. Este 6 órakor kezdődik, és kb.
10-ig tart. Plébániánkról ¾ 6-kor közösen indulunk autókkal!

A felső tagozatos hittanosok hétvégéjét november 11-13-ig tartottuk Dömösön, az ifjúsági szálláson. Megérkezésünk után Márton atya szentmisét mutatott be, majd megettük az otthonról hozott vacsoránkat. A szobák elfoglalása
közben, páran 3D-ben néztük, nem a
párna-, hanem a paplancsatát, amit a
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többi lány vívott egymással. Jókedvűen
vártuk az esti mesét, ami egy japán népmese volt Csernyus Kata előadásában, ő
ezzel készült az egyik mesemondó versenyre. Ügyes volt, mindenkinek nagyon
tetszett. Lámpaoltás után sokáig fent
voltunk, történeteket meséltünk egymásnak, nehezen aludtunk el. Másnap reggel
kicsit fáradtan ébredtünk, és az imát
reggeli mese követte, közkívánatra.
Kata, Anna és Lili játszotta el „A kiskakas gyémánt félkrajcárja” mesét, amin
nagyon jól szórakoztunk. Megreggeliztünk, és elindultunk aznapi túránkra,
aminek a végállomása Dobogókő volt.
Márton atya 20 perces csendes séta után,
párokba osztott minket, az volt a feladat,
hogy az út további részén beszélgessünk,
és ismerjük meg jobban egymást. Az én
párom Kata volt. Megérkezésünk után
Márton atya misét tartott a jezsuiták
lelkigyakorlatos házának kápolnájában
(ami egykor Kádár János szigorúan őrzött villájának moziterme volt). A finom
ebéd után a csoport kétfelé vált. Aki
elfáradt, az autóbusszal mehetett haza, a
mi kis csapatunk pedig nagy lelkesedéssel vállalkozott arra, hogy gyalog
tegye meg az utat Dömösre. Visszaindulásunk előtt még megcsodáltuk a
kilátóból az őszi ruhába öltözött Dunakanyart. Egy rövidebb utat választottuk
visszafelé, de mire megérkeztünk, így is
besötétedett. Meg kellett várnunk a
többieket, mert megelőztük őket. A
vacsora után a Bal lábam c. filmet
kezdtük el nézni, de a technika ördöge
megviccelt minket, így mindenki csak a
saját „bal bokáját nézegethette”. Mégsem unatkoztunk. Három csoportban
vetélkedőt játszottunk, és a csoportok
egy-egy tagjának le kellett rajzolnia azt a
szót, amit a többinek ki kellett találni.
Az esti mese előadását mi lányok vállal-

2011. november
tuk, a címe a nagyhatalmú sündisznócska, akit Anna alakított, a vadász én
voltam, a medve Kata, a harkály Horváth
Dóri, az anyuka Enikő, a kislány Emese,
a róka Hidegkúti Dóri, és a szarvas
szerepét pedig Lili játszotta. Elfáradva
készültünk a lefekvéshez, mégis volt
erőnk ahhoz, hogy kicsit még beszélgessünk a sötétben. Másnap reggel korán
keltünk, mert reggeli után ½ 9-kor a
Dömösi templomban Antal atya tartotta
meg a vasárnapi szentmisét. Visszatértünk a szállásunkra, ahol összepakoltunk, közösen kitakarítottunk, majd kis
csapatunk hátizsákkal a hátán elindult
hazafelé. Nagyon jól éreztem magam, és
remélem, a következő közös hétvégére
még többen el tudnak jönni. Varga Viki

Pásztorjáték!
December 24-én, szombaton du. 16
órakor hittanosaink pásztorjátékot adnak elő a templomban. A családi szenteste ünnepléséhez szép ráhangolódást
jelenthet a pásztorjáték. Hívjuk erre a
barátokat és az ismerősöket is!
Urnatemetőnk megáldása
Mindenszentek ünnepén, november 1én, kedden este 5 órakor Dr. Székely
János esztergom-budapesti segédpüspök
ünnepi szentmisét mutatott be, melynek
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