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Szent  István Védnöke
Adventi fények

A decemberi sötétségben gyertyát gyújt az Egyház, felismerve ezt a csodálatos szimbólumot, amit maga a ter-
mészet kínál. Az egyre hosszabbra nyúló estéken vágyakozunk a világosságra, ezt mutatják a város téli fényei, 
ahova csak lehet világító füzéreket, helyeznek el. Ez természetesen pótcselekvés akkor, ha lelkünkben nem gyul-
lad fel a fény. Jézus világosságként érkezett el a világ sötétségébe, de nem fogadták be, inkább saját fényeikben 
gyönyörködtek. 

Advent első vasárnapján különleges 
időszak kezdődik el ez Egyház számára. 
Szimbolikáját maga a természet adja, fel-
tartóztathatatlanul nő a sötétség. Délután 
négy órakor már kigyulladnak a lámpák. 
Igyekszünk világítani, mert veszélyes a 
sötét, félünk tőle, botorkálunk benne. A 
városban egyre több fény gyullad fel- ref-
lektorok, utcai lámpák, füzérek. A lámpák 
természetesen azt világítják meg, amit 
szeretnénk, vagy amit mások szeretnének, 
hogy lássunk, egy- egy szép épületet, be-
vásárlóközpontokat, fontosabb utcákat, 
tereket. Ebben a mesterséges fényben 
megjelenik egy új világ, a fényerővel még 
a dolgok fontosságára is fel lehet hívni a 
figyelmet, mi pedig élünk ebben a világ-
ban, elfogadva azt realitásnak. Ami nincs 
megvilágítva az nem is létezik, azt nem le-
het figyelembe venni. Benne élve ebben a 
világban találhatjuk szépnek, kellemesnek, 
unalmasnak, vagy rossznak is az életet. Ha 
kicsit fölé emelkednénk, pl. repülővel, 
olyannak látszana, mint egy karikatúra, az 
emberek jönnek- mennek, tolonganak, ara-
szolnak autóikkal, zsúfolódnak a járműve-
ken, közben pedig óriási térség veszi körül 
őket, amit nem látnak. A világ, amiben az 
emberek élnek, olyan amilyennek csinál-
ták maguknak, vagy egymásnak. 

A decemberi sötétség szimbolikusan 
tükröt tart elénk, és a tükörbe nézve el-
gondolkodhatunk életünkről. Mit látok én 
valójában ebből a világból, vajon tényleg 
az az út a fontos, amit ismerek mert „kivi-
lágították”? A média is ilyen reflektor, azt 
mutatja meg, amit akar, ha csak ezt veszem 
figyelembe, beszűkül az életem. Lehet, 
hogyha letérnék az utamról egy egészen 
más világ tárulna fel, vagy ha belenéznék 
egy infra lámpába, olyasmit láthatnék, 
amit eddig el sem tudtam képzelni.

Erdélyi utazásnál mindig úgy jár az 
ember, hogy a legszebb vidékre éjszaka 
érkezik. Megérkezünk a hargitai falucs-
kába, csak halvány lámpákat, rossz utakat 
lepusztult buszmegállókat, rozsdás és za-
jos teherautókat látunk. De másnap reggel 
felkel a nap, és ott találjuk magunkat a 
csodálatos hegyek között, hegyi patakok 
és fenyvesek vesznek körül minket, és 
amit este láttunk, az teljesen jelentéktelen-
né válik.

Egy ilyen felfedező útra hív az Egyház 
Adventben, keressük meg a fontos dolgo-
kat a világban, vegyük észre azt a szépsé-
get, amit Isten teremtett nekünk. Vegyük 
észre magát Istent, aki nagyon közel van 
hozzánk, tekintsünk új szemmel egymásra, 
fedezzük fel egymásban Isten ajándékát. 
Ébredjünk fel az álomvilágból (árnyékvi-
lágból) Isten igazi világára.

Mi kell ehhez?

Friss, nyitott lélekkel Istennel ébredni, 
az ő dolgait szemlélve kezdeni a napot, 
tanításán el-el gondolkodva indulni dol-
gunkra. Ezt éljük át a RORÁTÉKON. De 
kell más is, új fény különleges fény, ami 
nem manipulált, amiben Isten mutatja meg 
a teremtést, mint munkájára büszke ker-
tész, aki nagy örömmel vezet körbe kert-
jében, aprólékosan megmutatva minden 
szépet. Ezt a különleges fényt az adventi 
koszorú gyertyái jelképezik, de lelkünkbe 
kell, hogy felgyulladjanak.

Legyen ez az Advent lelki kaland mind-
nyájunk számára, és a felgyulladó gyer-
tyák fénye jelentse azt, hogy egyre inkább 
feltárul előttünk Isten szép világa.

Krály Attila
plébános
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A mi családunk...

Meghitt adventi esték

Otthonukban látott vendégül a 
Dobreff család: Csaba és Erika, va-
lamint a gyerekek: András, 
Árpád és Gergely.

-Mióta jártok ebbe a templomba, 
illetve ebbe a közösségbe?

- 1995-ben költöztünk Soroksár-
ra, – vállalta a válaszadást Erika 
- először a kis kápolnába jártunk, 
majd szemtanúi voltunk a templom 
építésének. Szinte minden jelentő-
sebb mozzanatnál jelen voltunk. Az 
alapkőletételtől a Mária szobor fel-
helyezéséig végig kísértük a temp-
lom felépülését.

- A gyerekek hogyan csatlakoz-
nak a közösséghez?

- Gergely 12 éves, a felsős hittanra 
jár, Árpád 14 és András 16 évesek, 
ők a gimnazista hittanra járnak. A 
hittanos hétvégéken általában jelen 
vagyunk, nyári táborokban szintén, 
sőt volt, hogy vezetőként jómagam 

is részt vettem – folytatja Erika. 

- András, te hamarosan életed 
egyik mérföldkövéhez érsz, a bér-
málás szentségéhez fogsz járulni. 
Hogyan készülsz erre?

- Attila atya tartja a felkészítést, 
amely beszélgetéssel és imádko-
zással telik. Két bérmálkozós hét-
végénk is volt. Védőszentemnek 
Aquinói Szent Tamást választot-
tam, mert kiváló teológus és filozó-
fus volt, szenvedélyes érdeklődését 
Isten megismerésére irányította, 
megszerzett tudását neki szentelte.

- A férjet és egyben a családapát 
kérdezem: hol és hogyan ismerked-
tek meg?

- A mi házasságunk már nagyko-
rú. 18 éve vagyunk házasok. Egy 
görög táncházban ismerkedtünk 
meg, ahol vonzó volt számunkra, 
hogy itt lehetőség volt az emberi 
kapcsolatok ápolására is. Ez alatt 

azt értem, hogy nem az üvöltő ze-
nén van a lényeg, hanem lehetőség 
van a beszélgetésekre, a táncból, 
pedig senki nem volt kirekesztve, 
aki ide eljött, azt örömmel fogad-
tuk és beállhatott táncolni. Mint 
fiatal házasoknak, nekünk is nehéz 
volt a kezdet. Először nagymamá-
nál laktunk Dunaharasztiban, majd 
Gödöllőn szolgálati lakásban, ké-
sőbb Soroksár Újtelepen szintén 
szolgálati lakásban, végül felépítet-
tük saját házunkat.

- Közeleg az advent. Nálatok ho-
gyan zajlik az advent?

- Attila atya javaslatára készítet-
tem az első adventi koszorút. – Me-
séli Erika.- Akkor még picik voltak 
a gyerekek, próbáltam őket – kisebb 
nagyobb sikerrel - a gyertya fényé-
nél egy kis beszélgetésre sarkall-
ni, valójában ők azon versengtek, 
hogy ki fújhassa el a gyertyát. Mára 
már komoly eseménynek számít, 
hogy este meggyújtjuk a gyertyát. 
Meghitt adventi esték ezek, elcsen-
desedünk, beszélgetünk, minden-
ki elmondja, hogy kivel milyen jó 
vagy rossz élménye volt aznap. A 
gyerekek is megnyílnak ilyenkor, 
olyan dolgokat is megtudunk ró-
luk, amiket egyébként nem monda-
nának el. 

- A család tagjait közelebb hozza 
egymáshoz ezek a meghitt adventi 
esték?

- Igen. Esténként jön össze a csa-
lád, együtt vacsorázunk, beszélge-
tünk, odafigyelünk egymásra, fog-
lalkozzunk egymással.
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- A gyerekek keresztény nevelését 
hogy tudjátok megvalósítani?

- Az, hogy keresztények va-
gyunk, az nem csak azt jelenti, 
hogy vasárnaponként eljárunk a 
templomba, hanem próbáljuk a 
gyerekeket is úgy nevelni, hogy az 
életet hasznosan éljék le. Megtalál-
ják az élet értékeit, meg tudják kü-

lönböztetni a hasznos dolgokat a 
károsaktól. Fontosnak tartjuk a jó 
iskolaválasztást és, hogy jó kap-
csolat alakuljon ki a pedagógus és 
a szülő között. Az Árpi például az 
ELTE Trefort Ágoston Gyakorló-
iskolába jár, ahol fontos szemlélet 
az, hogy nekik egy közösséget al-
kotva, együtt kell építeniük a jö-
vőjüket.

- Úgy legyen. Végezetül köszö-
nöm az interjút, és áldott békés ad-
ventet kívánok!    

     
     

Márton Tamás

Ave María
Ave María, 
Istennek Anyja, 
Tebenned virágzik 
Váltságunk aranyja. 
Áldásod nyelvünk nem unja. 
Mária, újul 
Világ nevedben, 
A föld kereksége 
Megépül nemedben, 
Mert a nagy Isten méhedben. 
Ó drága Jézus, 
Szűznek gyümölcse, 
Teáltalad szűnjék 
Világ rossz erkölcse, 
Malasztod szívünk bétöltse. 
Esedezz értünk, 
Isten Szülője. 
Régi magyarságnak 
Te valál őrzője. 
Légy minden jónknak szerzője. 
Ora pro nobis, 
Szép Jézus Anyja, 
Szentlélek oltványa 
Benned, lelki bánya, 
Oltalmad néped kívánja. 

Angyali üdvözlet
A Boldogságos Szüzet legméltóbban a Szent Lukács evangéliumából vett szavakkal köszönthetjük. Az első 
mondat az angyaltól tanult üdvözlés, a második Erzsébeté (Lk 1, 28. 42). Az imádság második fele az Egy-
ház által hozzáfűzött esedezés.

Üdvözlégy Mária, 
kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, 

áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. 
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, 

imádkozzál érettünk, bűnösökért, 
most és halálunk óráján. 

Ámen.
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I. Mi az advent?
A karácsony előtti, mintegy négy 

hetes Jézus-váró időszakot nevezzük 
így (advent=el¬jö¬ve¬tel). Az advent 
figyelmeztet, hogy várnunk kell Jézus 
eljövetelét: új életet kell kezdenünk 
egyrészt a megújulás vágyával, más-
részt a szeretet tetteivel. 

Adventben az egyház Krisztus há-
rom eljövetelét ünnepli, éli át:

1. Emlékezünk egy múltbeli ese-
ményre: a választott nép Messiás vá-
rására.

2. A jelenben mi magunk is várunk, 
és szeretetünk tetteivel közreműkö-
dünk (!), hogy Jézus egyre teljesebben 
megszülethessen bennünk és közöttünk 
(legalább két keresztény vagy két csa-
ládtag között), s ily módon környeze-
tünk számára.

3. Végezetül várakozunk, hogy ami-
kor Jézus eljön majd a világ végén (s ki 
tudja, melyik nap következik ez be!), 
készen találjon minket.

II. Hogyan élhetjük az adven-
tet?

1. Egyéni és közösségi életünkben 

Jézus születésére készülve egy új 
módon kell felfedeznünk, hogy Jézus 
él bennünk; s egyre teljesebben szeret-
ne élni bennünk és köztünk. Hogyan 
tud növekedni (megszületni) bennünk 
Jézus? Ha törekszünk figyelni jelenlé-
tére: s az ő szemével látni, az ő szavá-
val szólni, az ő Lelkével gondolkozni 
(örömben és szenvedésben), - Vele 
egyesülten fordulni embertársaink felé. 
- Aki így Vele él, az hamar észreveszi, 
hogy Jézus "növekszik" benne, s meg-
jelenik közöttünk. Különösen figyel-
jünk arra, hogy megjelenhessen azok 
között, akik szeretnének vele élni (csa-
ládtagok, hittanostársak, plébániánk 

tagjai stb.)

Készítsünk tervet, mit fogunk tenni 
annak érdekében, hogy Jézus megszü-
lethessen (növekedhessen) bennünk és 
köztünk.

Minden hétre csinálhatunk közös 
tervet (hittancsoportban, család-
ban)

Pl.   1. hét: "Legyetek éberek, mert 
nem tudjátok mikor érkezik az Úr". - 
Mindenért adjak hálát! (reggeli ima: 
elindulás Jézussal!) - a szeretet szol-
gálatai (pl. a családban a gyermekek 
vállalhatnak egy-egy feladatot).

2. hét: "Készítsétek elő az Úr út-
ját!" - Saját lelkem számára: gyónás? 
- mások számára: a szeretetet (Jézust) 
adom a munkahelyen/iskolában; oda-
lépek ahhoz, aki megbántott; küldök 
egy lapot egy telefonhívást...

3. hét: "Az Úr küldött, hogy öröm-
hírt vigyek..." - Legyek az öröm hor-
dozója a plébánián, a, hittancsoport-
ban stb. Mindenkiről jót mondok! az 
egység örömét viszem oda, ahol egye-
netlenséget látok.

4. hét: "Istennél semmi sem lehe-
tetlen". - Minden ellenkező látszat el-
lenére higgyem, hogy Jézus testet tud 
ölteni bennem, köztünk! Legyek a re-
mény hordozója! Ne engedjek a féle-
lemnek, a bizonytalanságnak, a rossz 
hangulatnak: Győzzem le jóval a rosz-
szat - magamban, kapcsolataimban!

Egyéb egyéni vagy közösségi elha-
tározások pl.

- közös családi, adventi erénygyűjtő 
lap;

- hajnali szentmise (vagy szentmi-
se, szentséglátogatás);

- lemondás például a TV-ről, számí-
tógépről, az édességekről stb.

- péntekenként kenyér-víz vacsora 
(s ennek árát felajánljuk szegények ja-
vára);

- egy magyar szent példakép válasz-
tása adventre, vagy egy-egy hétre;

- ki-ki ápolja kapcsolatait a plébánia 
tagjaival - pl. hittanosokkal stb. - má-
sik napon a rokonokkal vagy a hittől 
távolabb állókkal...(lehet váltogatva 
minden napra más sze-mélyért élni);

- figyeljünk lakásunk szépségére, 
hogy Isten Országát tükrözze;

- vegyük észre családtagjainkban 
ami szép, s este beszéljük meg;

- nézzük át ruháinkat, játékain-
kat, mit adhatunk oda másoknak, 
karitásznak.

- Találjuk meg a módját, hogyan 
fordulhatunk a rászorulók, betegek - a 
"legkisebbek" - felé.

2. Advent ünneplése a családban

Az adventi felkészülés szép eszköze 
az adventi koszorú és a gyertyagyújtás 
a családban. - A gyertyagyújtás megis-
métlődhet minden adventi héten (lehe-
tőleg szombaton vagy vasárnap) vagy 
akár minden este (ahogyan sok keresz-
tény családban szokás).

Előkészület: Legyen ez igazi ünnep. 
Rakjunk rendet a szobában és az aszta-
lon, ahová a koszorú kerül. Készítsük 
elő az imakönyveket az énekléshez és 
a Szentírást. 

a.) Az adventi koszorú négy gyer-
tyája advent négy vasárnapját jelzi. 
Advent első vasárnapján az első, lila 
gyertyát gyújtjuk meg rajta, második 
vasárnapján a második lilát, majd a 
harmadikon a rózsaszínűt és a negye-
diken az utolsó lilát.

b.) Az adventi koszorú jelentése: A 
sorban meggyulladó gyertyák növek-

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS
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vő fénye jelzi, hogy karácsonyhoz 
közeledve múlik a bűn sötétsége és 
nő a fény. S karácsonykor eljön maga 
a FÉNY=JÉZUS KRISZTUS. (A 
kérdés számunkra: vajon szeretetünk 
tettei által bennünk, köztünk is nő-e a 
fény, Jézus jelenléte?)

- A fenyő örökzöld levelei emlé-
keztetnek Jézus halált legyőző örök 
szeretetére.

c.) A gyertyagyújtás családi ünnepe 
többféle lehet. Egy lehetséges felépí-
tés: (Természetesen a gyermekek kor-
osztályához alkalmazandó!)

1. Ének - Például SZVU 2, 4, 9, 
11, stb. (SZVU=énekeskönyv). Beve-
zetőben a gyermekekkel né-hány szót 
beszélgetünk az ének mondanivalójá-

ról. 

2. Szentírásolvasás - Választhatunk 
például a következő szakaszokból: Lk 
1,26-38; 1,39-51; 3,1-6; Mt 4,12-17; 
5,1-12; Rom 13,11-14; Fil 4,4-7; Iz 
2,2-5; 7,14-15; 11,1-5; 35,1-7; 45,5-
8; vagy az Ige-liturgia naptár szerint a 
napi szentírási részből.

3. Beszélgetés - Mi a szentírási sza-
kasz mondanivalója számunkra? Mit is 
jelent az advent a mi életünkben? (vö. 
a fenti gondolatokat) Hogy sikerül élni 
a közös vagy az egyéni adventi elhatá-
rozásokat (gyermekekkel megbeszél-
hetjük, hogy haladnak az "erénygyűjtő 
la-pokkal").

4. Imádság - Lehetséges imádkozni 

saját szavakkal, az este gondolataihoz 
kapcsolódva. (Mindenki mondhat egy 
kérést, egy köszönetet, amelyre közös 
válaszunk lehet pl. Ámen, vagy Kö-
szönjük Urunk, vagy Kérünk Téged 
hallgass meg minket. Majd közös Mi-
atyánk vagy Üdvözlégy vagy ének.

Hiába született meg Jézus 2000 éve 
Betlehemben, ha nem születik meg 
benned!

Ha sikerül szeretetben növeked-
nünk az advent folyamán, igazi lesz a 
karácsonyunk:

Jézus megszületik bennünk, közöt-
tünk; és a körülöttünk élők számára 
is. 

 

Nem hallod-e? Kopogtat valaki… 
Told hátra, édes anyjok, a reteszt! 
Setét van künn, s erősen fú, esik… 
Ereszd be a szegény utast, ereszd! 
Boldogtalan, kinek ma útja van, 
S ott éri a szent est, hol idegen! 
Csak erre, erre! bátran egyenest, – 
A szó elég jókor lesz ide benn! 
– Ah, ifjú s vándor, mint a mi fiúnk! 
Isten hozott, oldozd le saruid – 
Jól ég a tűz, melengesd fel magad! 
Szemközt fogott a csapkodó vihar, 
Hajfürtöd a két orcádhoz tapadt! 
Hja szenvedés az utas élte most… 
Szél ostora s köd a kísérete, 
Ember s hajlék öröm reája, kit 
Éhes, vonító vad kísérgete. 
– Nem jársz-e künn te is, szegény fiam? 
Elébb, elébb! Úgy hátra mért vonulsz? 
Tied köztünk az asztalnál a hely, 
Szerény tálunk mellett bor és kalács, 
Elégülj meg, vidulj fel, s ünnepelj! 
Vendégünk vagy, s szállást ad e fedél, 
S alatta szél – hideg, ne félj, hogy árt! 
Megosztjuk, ami jót nyerénk – veled, 
Nyújtsd közelebb azt az üres pohárt… 

TOMPA MIHÁLY:

Karácsony estéjén
– Hol ünnepelsz te most, jámbor fiúnk? 
Aztán beszélj, hadd halljam a szavad. 
S hogy ifjú szívednek mily álma van? 

Nagy cél után kellett eredned – a 
Széles világnak ily fiatalon! 

Élnek-e még szüleid, a kiket 
Úgy érdekel szerencséd és bajod? 

Hazafelé fordul-e már utad, 
Vagy a tieid még messzebb hagyod? 
– Miként az a mi kedves, rossz fiúnk! 

Mert úgy van az! oly balga a szülő: 
Hogy a fiak serdült korára vár. 

Akkor kiszállnak… S árván marad 
Üres fészkében az anyamadár. 

Bár szüntelen fáj, fáj… ilyenkor ont 
Az a hiány legkeserűbb könnyüt: 

Midőn az édes vagy szent alkalom 
Nagyot, kicsinyt a háznál egybegyűjt… 
– Mikor térsz meg mi várva várt fiúnk? 

Mikor telnek be édes álmaink…?! 
Úgy lenne majd végóránk is nyugodt… 

De ím éjfélt üt – a hívő világ 
E nagy s dicső ünnepre eljutott: 

Hogy reggel új, szent érzések között 
Hallgassuk a váltság örök szavát: 

Hajtsuk fejünket nyugalomra most, 
Jer, a vetett ágy vár… jó éjszakát! 

– Jó éjszakát, mi szeretett fiúnk! 
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DECEMBERI NAPTÁR

7 vasárnap  ADVENT II. vasárnap SZENTMISÉK 9.30 és 18; 

8 hétfő RORATE 6 óra

9 kedd RORATE 6 óra Énekkar 18.30 óra

10 szerda RORATE 6 óra Szentmise 8 óra; Alsós hittanok 17 óra; felsős hittan 18- 19 óra 
SZÜLŐK: 17- 18 óra, de.  8.30 Teréz anya kör

11 csütörtök RORATE 6 óra felsős hittan 17-18ó; Gimn. hittan 18-19.30; szentségimádás 
19.30- 20.30, 20.30 óra Szentmise, zsolozsma

12 péntek RORATE 6 óra Gyóntatás 17- 18 óra

13 szombat RORATE 6 óra Adventi gyertyagyújtás 18 óra

14 vasárnap ADVENT III. vasárnap Szentmisék: 9.30- 12 és 18 óra 
Lázár kórus karácsonyi koncertje 16 óra

15 hétfő RORATE 6 óra

16 kedd  RORATE 6 óra Énekkar 18.30 óra

17 szerda RORATE 6 óra Szentmise 8 óra; Alsós hittanok 17óra; felsős hittan 18- 19ó 
SZÜLŐK: 17- 18 óra

18 csütörtök RORATE 6 óra felsős hittan 17-18ó; Gimn. hittan 18-19.30; felnőtt hittan 
19.30-21ó du. Török Flóris Iskola karácsonya

19 péntek RORATE 6 óra Gyóntatás 17- 18ó Nyír utcai Iskola karácsonya 16 óra

20 szombat RORATE 6 óra Adventi gyertyagyújtás 18 óra

21 vasárnap ADVENT IV. vasárnapja SZENTMISÉK 9.30 óra és 18 óra 

22 hétfő RORATE 6 óra

23 kedd RORATE 6 óra Énekkar 18.30 óra

24 szerda RORATE 6 óra Pásztorjáték 16 óra ÉJFÉLI SZENTMISE 24 óra

25 csütörtök KARÁCSONY Szentmisék: 9.30 óra és 18 óra

26 péntek KARÁCSONY   

28 vasárnap SZENTCSALÁD VASÁRNAPJA Szentmisék 9.30 és 18 

31 szerda ÉV VÉGI HÁLAADÁS Szentmise 18 óra

1 csütörtök ÚJÉV ünnep Szentmisék 9.30 óra és 18 óra

2 péntek Gyóntatás 17- 18 óra  24 órás Szentségimádás 18órától

3 szombat 24 órás Szentségimádás 17 óra Rózsafüzér és Szentmise

4 vasárnap Szentmisék 9.30 és 18 óra

Advent idején minden hétköznap hajnali Szentmise reggel 6 órakor!
Török Flóris Iskola karácsonyi műsora dec. 18 csütörtök du.
Fekete István Iskola karácsonyi műsora dec. 19 péntek 16 óra
Lázár Kórus karácsonyi koncertje dec. 14 vasárnap 16 óra
CSALÁDOK MEGÁLDÁSA dec. 28 vasárnap 9.30 órai Szentmisén (ha lehet, a családok együtt jöjjenek 
a Szentmisére) mindenkit szeretettel hívunk.
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Yvette virágüzlet

Virág, ajándék, alkalmi,
menyasszonyi csokrok,

kosarak, koszorúk
megrendelhetők

1237 Bp. vörösmarty u. 221.
Tel.: 284 86 14

Otthonába wwwisszük a wwwilágot
BSNET

Korlátlan, szélessávú internet-elérés

elkötelezettség nélkül

Telefonvonaltól és minden más szolgáltatástól 

független

nincs adatmennyiségi, időbeli korlát

ingyenes díjcsomag váltás

a szolgáltatás szüneteltetése díjmentes

folyamatos ügyfélszolgálat

állandó műszaki ügyelet.

Árainkról és a részletekről bővebb felvilá-

gosítás:

06/20
06/30
06/70

5-BSNET-5
(5-27638-5)

Urnafülkék
válthatók a Fatimai

Szűzanya 
Templom

altemplomában.
Érdeklődni lehet a 
templom nyitvatartása 
idején a sekrestyében.
Tel.: 0630 266 3587

XXIII.ker. Török u.44. alatt 
épülő 4 lakásos társasházban 
még egy darab 79 nm-es lakás 
eladó. 
Ár: 21,5 MFt.
Információk:
www.torok.ini.hu
Tel.:02-20-9289-801

Szent  István 
Védnöke

Megjelenik havonta 2500 példány-
ban Soroksár-Újtelepen a Fatima 
Csillaga alapítvány gondozásában
Szerkesztők: Király A. plébános, 

Molnár A., Bernáth M., Dücső Cs., 
Kiadvány szerkesztő: Simoncsics 

Gy.,
Hirdetések: Tamási F. Tel.: 0620 

9289 801
Cím: Szt. István plébánia 1237 Bp. 

Szt. László u. 149.
Mobil: 0630 266 3587, tel.: 630 

2100 
Email: fatimaiszuzanya@t-online.hu

E mail: www.fatimaiszuzanya.hu
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Ma mit sütsz ki?

Szent Gellért

1. Az alábbi történetből megtudhatjátok, hogy Szent Gellért hogyan került Magyarországra.  (A kettősbetűk 
– pl. sz, gy – egynek számitanak!)
Szorgos Elemér nagyon találékony férfi, örökölte leleményét dédapjától, ráadásul ezernyi intuicióján nagy-
apja dolgozott, úgyhogy lett találmánya harminc a jeles órásmesternek. Természetesen örült rettentően, és 
sok tallért szerzett ezekkel, nem volt esztelen dőrén elherdálni titkos találmányait. 
2. Mikor avatták Gellértet szentté?
Év: Szent István halála évszámának két utolsó számjegyét cseréld meg!
Hónap: egy 30 napos hónap után következő 31 napos hónap, mely egy nagy uralkodóról kapta nevét.
Nap: Emeld négyzetre azt a számot, ahány parancsa az Anyaszentegyháznak van!
3. Melyik püspökségre nevezte ki Szent István Gellértet?

Göngyölt pulykamell mazsolás rizzsel
Hozzávalók: 1-1,5kg-os pulykamell, 2 egész fokhagyma, 1 zacskó „ba-
con” szalonna, 10dkg sajt pl. trappista, 20dkg champion gomba, só, 
bors, olaj vagy zsír, petrezselyem: 1 kis csokor
Elkészítés: Kevés zsiradékon a felszeletelt gombát és az apróra vágott 
petrezselymet megpároljuk. A pulykamellet „szétnyitjuk”, hogy tölteni 
lehessen. ( Egy darabban maradjon ! ) Megsózzuk, borsozzuk, majd a 
szeletelt sajtot ráhelyezzük a pulykamell egyik felére. Erre halmozzuk 
a gombát. A pulykamell másik felét ráborítjuk a töltött részre. Hústű-
vel összetűzzük. Körbetekerjük a szalonnával, majd jól megtűzdeljük a 
szeletekre vágott fokhagymával. ( Ne legyenek túl aprók, mert ki kell 
majd vegyük őket. ) Kevés zsírral és vízzel ( lehet borral is ) sütjük. 
Kb. 1-1,5 órán át fólia alatt pároljuk, majd anélkül pirítjuk még kb. 20 
percig. Sütés közben figyeljük, hogy nem kell-e víz hozzá. Locsolgatni 
nem szükséges, mert a szalonna megteszi ezt helyettünk. Ha kihűlt, szé-
pen lehet szeletelni. Előzőekben vegyük ki a fokhagymát, és a hústűt! 
) Hidegen is találhatjuk. Ekkor saláta félét adhatunk mellé. Mi mele-
gen esszük, így köretként a mazsolás rizset ajánlom. Ugyanúgy készül, 
mint más rizs, csak a végén egy maroknyi mazsolát szórunk a rizs közé. 
Természtese bármilyen köret megfelelő hozzá.

Megfejtés a novemberi számhoz:
1. Ilona 2. Kezdőbetűket kell összeolvasni 
3. Feleségével szűzi házasságot éltek 4. 1083. no-
vember 5.

P
4. Hova vonult vissza remeteéle-
tet élni Gellért?
Ha mindig hármat ugrasz vissza 
az ABC-ben, megtudod! 
(A kettősbetűk – pl. sz, gy – egy-
nek számitanak!)
D c m ő ö d gy n


