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Szent István Védnöke

Istentől áldott Boldog Újévet 
kívánok minden olvasónknak!

Az Úr 2007. esztendejébe 
léptünk, ami annyit jelent, 

hogy Jézus születése óta 2007 év telt 
el. Sokféleképpen lehet számolni 
az időt, először a VI. században 
számították ki Jézus születésének 
évét a Biblia adatai alapján. Azóta 
Európában így számoljuk az éveket. 
A számítás lehet hogy, 5-6 évet téved, 
de pontosan, azóta sem sikerült 
jobban kiszámítani, így a dátum, 
bárhova is írjuk utalás Jézusra, 
aki a világtörténelem középpontja. 
Volt idő, amikor ezt szerették volna 
elhallgatni és „időszámításunk 
kezdetét” mondtak, de ez szánalmas 
próbálkozásnak bizonyult. Jézus 
azért a középpont, mert benne a 
teremtő Isten megismerhetővé 
vált, és ezzel együtt a teremtett 
ember helye is a világban. Azért 
élünk a világon, mert Isten szeret, 
terve van velünk, dolgunk van, 
nem véletlenül pottyantunk ide, ez 
emberi méltóságunk alapja is. Úgy 
tekinthetek a másik emberre, mint 
Isten tulajdonára, akit Ő végtelenül 
szeret, és szeretne boldognak 
látni. Az emberi jogaim is Istentől 
származnak, ő az élet ura, ő 
teremtett szabad akarattal, ezért 
nem lehetek senki más tulajdona. 
Isten nélkül az ember jogai 

veszélybe kerülnek, önmagunkat 
és másokat is rabbá tehetünk. 
A rabság lehet szenvedélyeink 
rabsága (ha elfelejtem kié vagyok), 
de lehetek manipuláció áldozata is, 
vagy uralkodhatok mások felett (ha 
elfelejtem ö kié). 
Hogy mi az élet értelme, azt is 
Jézustól tudom meg. A világon 
mindennek azt kellene szolgálni, 
hogy az ember természetének 
megfelelően tudjon élni. Mi értelme 
a pénznek, hatalomnak, technikának, 
családnak, ha nem segítenek 
emberségem megélésében. Nem 
a jövőt építjük, nem unokáinkban 
fogunk tovább élni, nem emléket 
akarunk állítani az utókor számára, 
nem szolgái vagyunk egy célnak, 
legyen az bármilyen nemes, akár 
gyerekeink felnevelése. Azért 
vagyunk, hogy Isten szeretetét 
megismerjük, azt viszonozzuk, és 
ezáltal üdvösségünk legyen. 
Megismerni Isten szeretetét, azt 
jelenti, hogy ráébredek milyen 
fontos vagyok Istennek, aki 
szeretetével halmoz el, értem 
teremtette a világot, mindent 
elkövet azért, hogy jó irányba 
terelgesse életemet, megbocsát és 
mindig új lapot ad.
Viszonozni Isten szeretetét, azt 

jelenti, hogy szeretni kezdek, 
életformává válik a szeretet, 
ami emberségünk alapja. A 
szeretetben találok önmagamra, 
mert az élet törvénye önmagam 
odaajándékozása. Minél többet 
tudok adni, annál több leszek. Az 
élet célja növekedni a szeretetben, 
kitágítani szívemet, hogy minél 
többen elférjenek benne, még 
ellenségeim is, hiszen a gyűlölet 
engem rombol.
Üdvösség a teljes életet jelenti, 
nevezhetjük boldogságnak is. Itt a 
földön kezdődik el akkor, amikor 
a helyemre kerülök, tudok adni 
és elfogadni, de nem ér véget a 
földön, hanem kiteljesedik az örök 
életben. 
Új év, új lehetőség, újra 
nekirugaszkodhatunk, 
megtalálhatjuk azt, amit senki 
nem vehet el, ami bármilyen rossz 
körülmények között is a miénk 
maradhat. Isten szeretetétől nem 
szakíthat el senki, csak mi magunk 
szakadunk el tőle, ha szenvedélyeink 
legyőznek. Adja az Úr, hogy idén 
ne hagyjuk magunkat elkeseríteni, 
és NÖVEKEDNI TUDJUNK A 
SZERETETBEN.

Király Attila plébános

Bízd Újra Életed  Krisztusra!
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A mi családunk...

Mindig van mire várni
„Megjöttek!” – ugrik fel a két 
kislány, amint belépünk az ajtón, 
hogy a következő pillanatban már 
apjuk karjaiban legyenek. Csak 
a legkisebb, Domonkos tekintget 
nagy kíváncsi szemekkel felénk 
édesanyja öléből. A gyerekek 
még mindig ujjongva ünneplik 
hogy apa hazajött, és felélénkülve 
vizsgálgatnak engem, az idegent. 
Leguggolok közéjük. 
- Bogi, emlékszel 
Edinára? 
Találkoztunk már vele 
Péliföldszentkereszten 
– biztatja Bea 
barátkozásra a négy 
éves kislányt. Bogi 
rámkerekíti szép 
szemeit, beszélgetni 
kezdünk. A középső 
kislány, Panka pedig 
a fényképezőgépem 
után érdeklődik miután 
megmutatom nekik 
a családról az imént 
készített fényképet. 
Ahogy előveszem 
a jegyzetfüzetemet 
eszükbe jut a 
rajzolás. Így mi is 
elkezdhetjük a beszélgetést, amit 
néha valamelyik gyerkőc egy-
egy mondattal, megmutatni- vagy 
elmondanivalóval megszakít, 
ami zavaró is lehetne, ha nem 
ők csinálnák. De újra meg kell 
állapítanom: interjút gyerekek 
nélkül készíteni nem lenne ilyen 
nagy élmény! 
- Mindig arról szoktam elsőként 
kérdezni a párokat, hogy hogyan 
találkoztak, mikor házasodtak 
össze, mikor születtek a gyerekek. 
Van kedvetek elmondani?

- Persze, de nem szokatlan 
történet. Ugyanarra a plébániára 
jártunk Regnumos közösségbe 
a Józsefvárosban. Az ottani 
énekkar révén kerültünk közelebbi 
ismeretségbe, sokat beszélgettünk, 
megszerettük egymást, ’98 
óta vagyunk együtt. 2001-
ben házasodtunk össze, 2002 
novemberében született meg első 
gyermekünk, Bogi. Bea akkor még 

főiskolás volt, szegénynek nem volt 
könnyű, hiszen rá másfél évre jött 
Panka, de nagyon ügyes volt: így is 
be tudta fejezni az iskolát – mondja 
büszkén Zoli. 
- Milyen szakra jártál? – fordulok 
Beához.
- Angol-magyar szakos tanárként 
végeztem – válaszolja Bea. 
– Már a főiskola alatt tanítottam 
nyelviskolában, most pedig itthon 
adok órákat. Gondolkodtam rajta, 
hogy visszamegyek nyelviskolai 
tanárnak, de a gyerekek miatt 

nehéz lett volna jó időpontot 
találni. Közben pedig Soroksárról 
is kaptam felkéréseket, így végül 
is semmi sem maradt ki: többet 
lehetek a gyerekekkel, és tanítok is. 
Bár úgy tűnik szeptembertől így is 
vissza kell mennem dolgozni. 
- Ezt mintha némi aggodalommal 
mondanád. 
- Inkább engem aggasztanak néha az 
anyagiak – szólal meg Zoli. – Hitelt 

vettünk föl erre 
a lakásra, így 
lehetett saját 
otthonunk. 
Nem lesz 
könnyebb 
megélni, és 
ez olykor 
rányomja a 
bélyegét a 
hangulatomra. 
- De ezt ne 
úgy képzeld 
– teszi hozzá 
gyorsan Bea -, 
hogy olyankor 
türelmetlenebb 
a gyerekekkel 
vagy velem. 
Csak úgy látom 

rajta. 
- Ugyanakkor láttad, hogy fogadnak 
itthon – vidul föl Zoli arca. – Ha 
szomorú vagyok is, amikor 
hazajövök a gyerekek nagyon 
feldobnak.  
- Hogyan kerültetek Soroksárra?
- Úgy kerestünk lakást, hogy 
közel legyen a nagyszülőkhöz, 
a templomba pedig már akkor 
elkezdtünk járni, amikor még 
nem itt laktunk. A gyerekek miatt 
választottuk ezt a helyet – mi 
is végigjártuk a kisgyerekesek 
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szokásos templomkereső 
kálváriáját a hideg templomoktól 
a gyermekhangokat nehezen 
viselő hívőkig –, aggódtunk 
értük, mert szerettük volna, ha ők 
is megtapasztalják a közösségi 
lét légkörét. Végül idevezérelt 
bennünket a Jóisten – mondja Zoli. 
- Azonnal egy nagyon nyitott 
közösségben találtuk magunkat, ami 
nekünk nagyon szimpatikus volt. 
Tündi rögtön meghívott a Baba-
Mama Klub-ba*, voltunk a péliföldi 
családos hétvégéken, nemrég pedig 
a Schönstatti családmozgalomhoz 
is csatlakoztunk, a plébániához 
tartozó családok révén – meséli 
Bea. 
- Úgy tűnik benneteket elsősorban 
a közösség vonzott. Hogyan 
fogalmaznátok meg, hogy miért 
fontos közösséghez tartozni? 
Mondjuk egy olyan ember számára, 
aki csak vasárnapi misére jár. 
- Nem csoda, hogy fontos 
számunkra a közösség, hiszen a 
Regnum révén mindketten abban 
nőttünk fel; bár talán pont ezért 
nehéz is megfogalmazni hogy miért 
fontos, hiszen számunkra mindig 
természetes volt – állapítja meg Zoli, 
Bea pedig bólogat. – Sorolhatnánk 
a rengeteg közösségi élményt, amit 
az évek során kaptunk: a táborokat, 
lelkigyakorlatokat. És persze 
az is fontos, hogy lehetőséget 
nyújt, hogy mi is adhassunk: 
lelki és fi zikai segítséget is, ettől 
nemcsak fogyasztói leszünk a 
társaságnak. Ez a két szempont 
segít, hogy megszülessen bennünk 
az az érzés, hogy otthon vagyunk a 
közösségben. 
- És ehhez az érzéshez az is 
hozzátartozik, hogy vissza tudok 
gondolni azokra az időkre, amikor 
Bogit csak hihetetlen hisztik után 
tudtuk elvinni a templomba. Olyan 
rossz érzés volt, gondolhatod! 
– folytatja Bea. – Most pedig 
már barátai is vannak, és minden 
gyerekem várva-várja a csütörtöki 

BETLEHEMEZÉS
A karácsonyi ünnep igazi ízét, hangulatát 
az adventi betlehemezés adja meg. Ma 
már a gyerekek játéka, de régebben a 
felnőttek kultikus szokása volt. A hívek 
gyönyörködtetésére, épülésére szolgál 
a karácsonyi szent este eseményeinek 
felelevenítése. Idén plébániánkon 
Bernáth Mária rendezte meg a betlehemi 
játékot 21 lelkes hittanossal, köztük 
a legfi atalabb 6 éves, a legidősebb 16 
éves gyermekkel. 
Szereplők: Tamási Dorottya, Tamási 
Eszter, Kaszab Fruzsina, Taller 

Hanna, Kátay Ünige, Lencse Anna, 
Magyarkúti Sára, Németh Piroska, 
Gulyás Szilvi, Kátay Magor, Bernát 
Benjámin, Koncz Petra, Magyarkúti 
Virág, Markos Ákos, Horváth Szandra, 
Horváth Viki, Marozs Réka, Marozs 
Kinga, Kovács Domonkos és kishúga, 
Ábrahám Réka, Iritz Borbála, Makó 
Luca. 
Köszönjük a szereplőknek és a lelkes 
nézőknek, hogy együtt készülődhettünk 
a Karácsony ünnepére.    

Baba-Mama Klub-ot. Nagyon 
jó érzés, hasonló gondolkodású 
emberek között lenni. Mindenkinek 
máshoz van karizmája egy 
közösségben, ezt továbbadhatja, 
fel is töltekezhet, és megerősödve 
léphet ki a világba. 
- Most, amikor beszélgetünk, még 
előttünk van a karácsony, mindenki 
tele van várakozással. Januárban, 
az ünnepek elmúltával mindenki 
elkedvetlenedik kicsit. Ti mivel 
védekeztek ez ellen?
- Igaz, most még a mi napjaink 
is karácsonyi készülődéssel 
telnek. Esténként mindig közösen 

imádkozunk, ezekben a gyerekek 
is aktívan részt vesznek. Persze 
az adventi imáknak van a legjobb 
hangulata, nagyon szeretik a 
gyertyafényes, bensőséges légkört 
ők is – magyarázza Bea. – Mégis 
úgy érzem, mindig vannak kis 
dolgok, amikre lehet várni. Például 
találkozásokra: a nagyszülőkkel, a 
barátainkkal, a plébániai családok 
tagjaival. Ezek ünneppé teszik a 
hétköznapokat is. 

Sz. Horváth Edina
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Köszöntjük Kedves Olvasóinkat!

Mai vendégünk egy fi atal lány, a 
képviselő testület legifjabb tagja, a 
18 éves Fehér Zsuzsanna. Tanuló, 
5. évfolyamos középiskolás, 
marketing- és reklámügyintézői 
végzettség várományosa. 
Mellette a soroksári 
Galambos János Zeneiskola 
11. osztályos növendéke, 
az iskola 2003. tanévi 
Aranygyűrűjének birtokosa. 
Kedvenc hangszere a furulya, 
újabban a zongora és a gitár 
is. Zeneiskolai tanára, segítője 
Kováts Ágostonné (Ari néni), 
aki igen korán fölfi gyelt a 
tehetséges tanítványra. Miután 
a templomban rendszeresen 
találkoztak, az első fellépésekre 
itt kínált lehetőséget az ünnepi 
műsorok összeállításakor.
Tehát így kezdődött? 
- Lényegében igen. Persze sok 
más dolog is érdekel, például 
nagyon szeretek énekelni. 
Elsősorban népdalokat, két 
évig voltam Bodza Klára 
tanítványa. Ha valamelyik 
rendezvényünkön egy szép 
népdal eléneklése a feladat, 
rám lehet számítani. Ez versre 
és prózára is igaz. Közel áll 
hozzám az előadó művészet, és 
szeretem megmutatni, hogy mit 
tudok. Népdaléneklő versenyeken 
két alkalommal is díjat nyertem, 
idén pedig a Szép Magyar Beszéd 
országos versenyén kaptam 
Kazinczy érmet.
Ehhez őszintén gratulálunk! Sok 
idődet köti le mindez? 
- Jól be kell osztanom az időmet. 
A tanulást sem hanyagolhatom el, 
és a közösségben is mindig van 
tennivaló. Amolyan mindenesnek 
érzem magam. Szívesen 
teszek eleget a felkéréseknek, 
ugyanakkor önként is vállalkozom 
a programokon való részvételre. 
Ilyen volt a péliföldszentkereszti 
hétvége, több kirándulás, és a nagy 

erdélyi kerékpár-túra is.
Otthon mi újság van e téren? 
– Szerintem örülnek annak, 
hogy a tanulás mellett találtam 
olyan elfoglaltságot, amit igazán 
szeretek, lelkesedem érte, és 
másoknak is örömet okozhatok 

vele. Ilyenfajta elfoglaltság a 
családunkban nem probléma, én 
pedig igyekszem megszolgálni 
a bizalmat. Édesanyám Fehérné 
Németh Mariann a Jahn Ferenc 
kórházban egészségügyi operátor, 
édesapám Fehér Ferenc pedig eladó. 
Testvérem Feri építészmérnöknek 
készül, jelenleg Ő is középiskolai 
tanuló. 
Idén több történelmi vonatkozású 
megemlékezésnek adott helyet 
a templomunk (Trianon kétszer, 
okt.23, dec.5.), melyeken Te is 
fölléptél. Hogyan emlékszel vissza 
ezekre a rendezvényekre? 
– Az idevonatkozó iskolai tudásom 
eléggé hézagosnak mondható. 
Az ünnepségeken hallottak 
és az erdélyi túrán szerzett 

személyes tapasztalataim az 
iskolai tananyagokból nagyrészt 
hiányoztak. Ma már könnyebben 
azonosulok azokkal az érzésekkel 
és gondolatokkal, amelyeket a 
résztvevő idősebbek képviseltek. 
Sok még a pótolni való ezen a téren, 

de van más probléma 
is. Mi fi atalok 
szívesen jövünk 
össze társaságba, 
ahol könnyű és 
játékos a légkör, 

baráti a hangulat, csupa 
vidámság minden. 
Azok a rendezvények, 
ahol énekeltem vagy 
szavaltam valamit, túl 
komolyak a mai fi atalok 
számára. Azokon az 
én korosztályomból 
alig vett részt valaki, 
de nem azért, mert 
nem tud együtt érezni 
a megemlékezőkkel. 
Tudom, hogy sok 
iskolatársam és diák 
ismerősöm vett részt a 
közelmúlt tüntetésein, 
viselnek kitűzőket, 
olyan olvasmányokat 
bújnak, amik nem 
a könnyű igények 

kielégítését szolgálják. A mi 
rendezvényeink inkább a felnőtt 
korosztályokat vonzották.
Milyen számodra a templomi 
hitélet? 
– Most a Roráték időszaka van, a 
számomra legfontosabbak egyike. 
Minden nap részt veszek a hajnali 
misén. Ha tehetem, már negyed 
6-kor a templomban vagyok, és 
segítek meggyújtani a gyertyákat. 
Fantasztikus élmény a mise, és így 
elkezdeni a napot annyira felemelő, 
hogy mindenkinek tudom ajánlani!
Újabban a temetéseken én vagyok 
a kántor, énekkel kísérem a 
szertartást.
Mint idősebb ministráns, egyik 
vezetőként közreműködöm a 
fi atalok képzésében.

Ismerkedjünk
baráti a hangulat, csupa 
vidámság minden. 
Azok a rendezvények, 
ahol énekeltem vagy 
szavaltam valamit, túl 
komolyak a mai fi atalok 
számára. Azokon az 
én korosztályomból 
alig vett részt valaki, 
de nem azért, mert 
nem tud együtt érezni 
a megemlékezőkkel. 
Tudom, hogy sok 
iskolatársam és diák 
ismerősöm vett részt a 
közelmúlt tüntetésein, 
viselnek kitűzőket, 
olyan olvasmányokat 
bújnak, amik nem 
a könnyű igények 
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VARÁZSERŐ, A ZENE

Részt vállalsz a gitáros miséken is. 
– A gitáros egyházi dalokat nagyon 
szeretem. Az ifjúsági közösségekben 
ezeket rendszeresen énekeljük, 
nagyon sokan ismerik őket. 
Könnyen megtanulható, egyszerű 
szövegekről és dallamokról van szó. 

Azokon a miséken, ahová leginkább 
a fi atalság jár, természetes, hogy 
előkerülnek a jól ismert énekek.
Az új korosztályokkal érkező 
jelenségről van szó, amely idővel 
épp olyan természetessé fog válni, 
mint a Hozsannás könyv népi 

énekei. Majd arra fogunk vigyázni, 
hogy azokra se boruljon a feledés 
homálya.

2006. Ádvent
Dücső Csaba

Templomunk  évről-évre az 
adventi szent időben karácsonyi 
koncerteknek ad helyet, ahol 
a környező iskolák, kórusok, 
zenetanárok tanítványaikkal 
együtt megmutatják az elmúlt 
év munkájának gyümölcseit. 
Idén koncerttel, műsorral 
ajándékozta meg  templomunkat 
és közönségét a Lázár-kórus, a 
Fekete István Általános Iskola, 
a Török Flóris Általános Iskola 
és Kováts Ágostonné furulyásai. 
Nagy kár, hogy a nyomtatott 
sajtó nem adhatja vissza a zene 
szépségét, ezért a műsort készítő 
zenetanárokat, pedagógusokat 
kérdeztük miért fontos számukra 
a karácsonyi koncert.
  A Lázár-kórus karnagyától 
Lestákné Judittól megtudtuk, 
hogy a kórus tagozatos 
tanítványokból, szülőkből, volt 
tanítványokból alakult, fejlett 
énektudásuk teszi lehetővé 
az önálló koncert adását. S 
mivel egész évben keményen 

dolgoznak, szükségét érzik, hogy 
karácsony előtt megálljanak, 
a koncertjük által töltődjenek 
testileg-lelkileg, felkészüljenek a 
szeretet ünnepére, s ne vesszenek 
el a karácsonyi forgatagban.
  Kovács Márta, a Török Flóris 
Általános Iskola ének-zene 
tanárnője, és Prohászkáné Erzsi 
néni a Fekete István Általános 
Iskola tanárnője hasonlóképpen 
gondolkodnak a karácsonyi 
koncertről, szintén fontosnak 
tartják a karácsony előtti 
megállást. Őszintén remélik, hogy 
a templomba a szülőkön kívül 
barátok, ismerősök is eljönnek, 
akik esetleg egy iskolai közös 
ünnepélynek nem lehetnének 
vendégei. Koncertjüket olyan 
alkalomnak tartják, mely megadja 
a karácsony alaphangulatát.
  Kováts Ágostonné, Aranka 
több éve foglalkozik 
furulyaoktatással. A zene, 
szerinte, a legelvontabb 
művészet, de szükség van 

rá, mint a levegőre. Szebbé, 
változatosabbá teszi életünket, 
elkísér a bölcsőtől a sírig, 
simogatja lelkünket, vigasztal, 
szeretetre nevel. Az ember 
már az édesanya szíve alatt is 
megtapasztalja a lélekemelő, 
szeretetteljes muzsikát. Az 
édesanya dúdolása, simogató 
keze megnyugtatja őt. Ez utóbbit 
saját tapasztalatból mondja. 
Nagy öröm számára, hogy a 
karácsonyi koncertjüket Isten 
szent templomában tarthatja. 
Muzsikájukkal a Szűzanyának, 
a Jó Istennek adnak hálát és 
ajándékot, megköszönve minden 
jót és szépet, mellyel elhalmozza 
őket az élet. Hit és zene nélkül 
lehet élni, de nem érdemes. ”-
mondja szép zárszóként Aranka.

                                                   
                                                       
Bernáth Mária

Szent István Védnöke
Megjelenik havonta 2500 példányban 
a Soroksár-Újtelepi 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: Szent István plébánia Szilágyi D. u. 
141.

Tel.: 0630 266 3587

Templomunkban minden hónap 13-át követő 
vasárnapon

12 - órakor
szentmisét tartunk a Fatimai Szűzanya 

tiszteletre.
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JANUÁRI NAPTÁR
2 kedd Szentmise 8 óra; Énekkar 18.30 óra

3 szerda Szentmise 8 óra; Alsós hittanok 17óra; GIMNAZISTÁK 18- 19.30 óra
SZÜLŐK: 17- 18óra

4 csütörtök Hittan: VI- VII. oszt. 17- 18 óra; IFJÚSÁG 18- 19.30; 
19.30 szentségimádás 20.30 Szentmise

5 péntek Szentmise 18 óra szentségkitétel; Gyóntatás 17- 18ó; 

6 szombat 24 órás Szentségimádás 18 óra RÓZSAFÜZÉR SZENTMISE

7 vasárnap SZENTMISÉK 9.30 és 18 óra 

9 kedd Szentmise 8 óra; Énekkar 18.30 óra

10 szerda Szentmise 8 óra; Alsós hittanok 17 óra; GIMNAZISTÁK 18- 19.30 óra
SZÜLŐK: 17- 18 óra

11 csütörtök Hittan: VI- VII.oszt. 17- 18ó; IFJÚSÁG 18- 19.30; 20 óra Felnőtt hittan

12 péntek Szentmise 18 óra; Gyóntatás 17- 18 óra

13 szombat

14 vasárnap SZENTMISÉK 9.30 óra 12 óra és 18 óra; DÉLI SZENTMISE!

16 kedd Szentmise 8 óra; Énekkar 18.30 óra

17 szerda Szentmise 8 óra; Alsós hittanok 17óra; GIMNAZISTÁK 18- 19.30 óra
SZÜLŐK: 17- 18óra

18 csütörtök Hittan: VI- VII. oszt. 17- 18 óra; IFJÚSÁG 18- 19.30; 
19.30 szentségimádás 20.30 Szentmise

19 péntek Szentmise 18 óra; Gyóntatás 17- 18 óra

20 szombat

21 vasárnap SZENTMISÉK 9.30 és 18 óra

23 kedd Szentmise 8 óra; Énekkar 18.30 óra

24 szerda Szentmise 8 óra; Alsós hittanok 17 óra; GIMNAZISTÁK 18- 19.30 óra
SZÜLŐK: 17- 18 óra

25 csütörtök Hittan: VI- VII.oszt. 17- 18 óra; IFJÚSÁG 18- 19.30; 20 óra Felnőtt hittan

26 péntek Szentmise 18 óra; Gyóntatás 17- 18 óra 

27 szombat

28 vasárnap SZENTMISÉK 9.30 és 18 óra 

30 kedd Szentmise 8 óra; Énekkar 18.30 óra

31 szerda Szentmise 8 óra; Alsós hittanok 17óra; GIMNAZISTÁK 18- 19.30 óra
SZÜLŐK: 17- 18 óra

A templom nyitvatartása:

Hétfő, kedd, szerda: 16,30-19,30,   csütörtök: 9-12, 16-19,30   péntek, szombat: 14-19,30,
vasárnap: 8-11,30, 16-19,30   13. át követő vasárnap: 8-19,30.
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Urnafülkék
válthatók a Fatimai

Szűzanya 
Templom

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

Yvette virágüzlet

Virág, ajándék, alkalmi,
menyasszonyi csokrok,

kosarak, koszorúk
megrendelhetők

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

Új, földszintes ikerházban 

egy lakás eladó! Tel.: 06-

20-9125889

Azonnali készpénzes
autófelvásárlás!

Amennyiben hitele van az autóján,
lezáratjuk, kifi zetjük

tartozását.
Autó adás-vétel,

bizományos értékesítés,
HITELÜGYINTÉZÉS

hozott autókra is.
www.sefticar.hu

Tel.: 06 20 955-2867

27. sz. Autós-motoros iskola
folyamatosan indít tanfolyamokat

XX. ker. Jókai Mór u. 85 szám alatt
az alábbi kategóriákban: Személygépkocsi, segédmotor,”A/1”,

„A korlátozott”, „A” kategóriában 

Kedvezmények:
- Diákkedvezmény
- Családi kedvezmény
- Térítésmentes 
elsősegélynyujtó 
tanfolyam

Telefon: 285 1688
www.jogositvany1.hu

www.jogsilap.hu

Telefon: 285 1688

Tandíj 30 %-át (max. 60 000 Ft.-ot) a személyi jövedelemadójából 
visszaigényelheti Ön, vagy közvetlen családtagja (szülő. 
nagyszülő, férj, feleség, testvér, stb.)

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 felvilágosítás:

06/20
06/30
06/70

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



8

Soroksár - Újtelepi Plébánia lapja

Boldogasszony hava

Titkosírás vagy ősi magyar 
jelrendszer?

A rovásírás története jóval a 
honfoglalás előtt kezdődött, és 
helyenként még néhány száz éve 
is használták. Manapság viszont 
igen kevesen ismerik, pedig 
szimbolikája által a magyarság 
megmaradásának egyik eszköze és 
jelképe is lehet.
A magyar rovásírás a nemzet egyik 
méltatlanul elfeledett kultúrkincse. 
Már honfoglaló őseink is használták, 
de eredete még korábbra nyúlik 
vissza. Nevét onnan kapta, hogy 
általában fába (botra), vagy ritkán 
kőbe vésték, illetve rótták. A 
rovásból adódik a betűk szögletes 
jellege, ezeket a jeleket könnyebb 
volt bevésni, mintha ívesebb 
betűket használtak volna. Az írás 
irányultsága (jobbról-balra) pedig 
abból fakad, hogy könnyebb volt 
a botot bal kézzel tartani, és jobb 
kézzel balra haladva írni.
Alapvetően két változata ismert: az 
ún. székely-magyar rovásírás és a 
pálos-rovásírás. A két rovás típus 
alapvetően különbözik egymástól; 
míg a pálos íveltebb betűket használ, 
addig a székely-magyar valódi rúna 
írás, szögletes betűkkel. A pálos-
rovásírás különlegesen sok emléke 
maradt meg Dél-Amerikában. A 
magyar pálos-szerzetesek ugyanis 
elfogadhatók voltak a középkorban 
mind a spanyol, mind a portugál 
királynak, ezért magyar pálosokat 
hívtak Dél-Amerika belső részeinek 
felfedezéséhez és az indiánok 
megtérítéséhez. Ezek a pálos 
szerzetesek gyakran barlangokban 
laktak ott is (hasonlóan a Pilis 
hegységbeli lakhelyeikhez), és 
a barlangok falán nagyon sok 
magyar nyelvű felirat maradt 
meg. Levelezéseikben, térképek 
feliratozásánál szintén használták a 

pálos-rovásírást. Később helyüket 
jezsuiták vették át, de a közöttük 
lévő magyar jezsuiták még egy 
darabig használták titkosírásként 
a pálos-rovásírást. Az írás iránya 
a ma használatos latin írásmóddal 
azonos, tehát balról-jobbra haladt.
Az írás másik fajtája a székely-
magyar rovásírás. Az írás ezen 
módja talán elterjedtebb volt az 
ősi időkben, ezt bizonyítja, hogy jó 
néhány betűt jelölő tag sok más ősi 
írásban is megtalálható. Úgy tűnik 
a XIII. század folyamán enyhültek 
az írás ezen fajtáját tiltó törvények, 
és ekkor a rovásírás, ezen belül 
is a székely-magyar írásmód újra 
terjedni kezdett. Azonban erre az 
időre már kevesen voltak birtokában 
az írásmód szabályainak, és a 
kialakult latin írásmódot sem 
válthatta már fel. A XVI. századra 
különösen Erdélyben, azon belül 
is Székelyföld területén újra 
jelentősen elterjedt olyannyira, 
hogy egészen a XVIII. századig 
itt még tanították is az iskolákban. 

Ekkor szittya-szkíta írásmód volt 
a neve, csak mostanában hívják 
székely rovásírásnak.
A Habsburg birodalom mérte a végső 
csapást az írásmód használatára. 
Ekkor a magyar mellett a német 
is hivatalos nyelv volt, és egy 
harmadik írásmód már túl sok volt 
az egyszerű közemberek számára, 
akik ráadásul hivatalos ügyeikben 
nem is használhatták az ősi írást. 
Újra, ezúttal végérvényesen 
elveszett az írás általános jellege. 
Manapság a rovásírás újra terjedőben 
van, elsősorban a székely-magyar 
módja. Inkább titkosírásként 
használják, és egyetemista körökben 
terjed leginkább, valamint olyan 
körökben, akik számára az írás a 
magyarság megmaradásának egyik 
jelképe. 

Sorozatunkban elsőként bemutatjuk 
a székely-magyar rovásírás ábécéjét, 
majd a következő számainkban 
betűről betűre megtanulhatjuk a 
jeleket. Jó szórakozást kívánunk 
Mindenkinek!

Az ábécé egytagú jelei (jobbról-balra írva) 
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2006. év értékelése
2006 októberében 4 éves lett templomunk, ez alatt a négy év alatt nagy utat tettünk meg. Az alapokat már korábban leraktuk még a 
kis kápolnánkban, ahol volt időnk töprengeni és erőt gyűjteni, de próbálkozni is. Megszületett a koncepció, ami azóta sem változott, 
fő elemei sokunkban úgy meggyökereztek, hogy már nem is tudnánk mást elképzelni. Ezek a következők: 
Az Egyház küldetése, az evangélium hirdetése és a tagok megszentelése, ami három területen bontakozik ki: lelki élet (szentmise, 
szentségek, imádság), hit megismerése és továbbadása (hittan, misszió), közösségi élet (egymás megismerése, elfogadása, karitasz, 
szolgálat).
Jézus miatt vagyunk együtt, fontos hogy egyre közelebb kerüljünk hozzá, személyes kapcsolatunkat ápoljuk, és tanítását megismerjük 
(Szentmise, hittan, Szentségimádás, közös imák)

Az Egyház közösség (a Szentlélek temploma élő kövekből), fontos ennek a közösségnek az építése, sok olyan programmal, 
ahol ismerkedhetünk egymással, és ahol kezdjük magunkénak érezni az Egyházat. Ezek az alkalmak jó, ha a mindennapi élethez 
alkalmazkodnak, pl. bál, farsang, nyári szabadság, stb. Ez a közösség „útközösség”, ahol együtt, egymást segítve haladunk célunk 
felé Jézust követve. A közösségi életet már gyerekkorban kezdjük megtanulni (hétvégék, táborok, egyéb együtt töltött idők), de igazán 
felnőtt korban bontakozik ki, amikor elköteleződünk, és szolgálatokat is vállalunk. A közösségi életforma egy új minőséget visz az 
életünkbe, melyben olyan kapcsolatok hálójában élhetjük mindennapjainkat, melyet a közös hit, remény, és szeretet tart egyben.

A közösségépítésben különleges figyelmet kell szentelni a családokra. Olyan közösséget kell építeni, amelyben, mint család 
is részt lehet venni. (szentmise, közösségi programok)

A plébániai munka csapatmunka, minél több aktív vezetőre van szükség, akik egymással egyeztetve a plébánia céljait 
mindig szemelőt tartva, de önállóan tevékenykednek. Ehhez kellenek fórumok, mint a képviselőtestület, vezetők hétvégéje, felnőtt 
összejöveteleken beszélgetések közös ügyekről.

Fontos a nyitottság, olyan lehetőségeket is kell teremteni, ahol a még kívül állók is bepillantást nyerhetnek plébániánk 
életébe (újság, Baba- mama kör, Nemzeti kör, személyes misszió).

Van kulturális küldetésünk is, valamint fontos a nemzeti értékek ápolása.
Zarándokhely vagyunk, ahová sokan eljönnek az ország különböző részeiből, fontos hogy ők is találkozzanak közösségünkkel, 

valamint az, hogy minél többen érezzük magunkat „vendéglátónak”, ennek minden örömével és gondjával együtt. A plébánia közössége 
érezze át ezt a különleges helyzetet, és tegye élete részévé a búcsúkat és a Fatimai lelkiség szolgálatát. ( A plébánia és a zarándokhely 
szerves egységet alkot, nem választható szét.)

A Fatimai lelkiség szolgálatának módjait folyamatosan keressük (újság, zarándokkör, havi Szentmisék és rózsafüzér, 
levelezés).

A plébánia életének anyagi forrásait a tagoknak kell biztosítani, elkötelezettségünk, az anyagi hozzájárulásban is 
megnyilvánul. 

Az Egyház egy különleges közösség, melyet a Szentlélek épít és vezet. Ő hívja meg az embereket, Ő ébreszt vágyat a közösség után, 
Ö ad kedvet a részvételhez és a szolgálathoz, Ö ad ötleteket és erőt a megvalósításukhoz. A karizmákat is a Szentlélek ajándékozza 
kedve szerint, ezért különbözik minden plébánia egymástól. Tekintsünk úgy egymásra mint olyan testvérekre, akiket a Szentlélek 
ajándékozott nekünk. A Szentlélek gyűjtött össze minket, azért hogy növekedhessünk a szeretetben, nem csupán baráti társaság 
vagyunk, hanem olyan közösség, akikkel Istennek terve van.

Plébániánk életének új és régi formái 2006.-ban. (A teljesség igénye nélkül)

Közösségi élet:
• Régi programok töretlenül sikeresek voltak (Péliföld, Közösségi napok). Hittanosaink szép számmal vettek részt a hittanos 

hétvégéken, és a táborokban.
• Újdonság a bál, párhuzamos hittanos hétvégék, agapé a fél tízes mise után. Az elmúlt évben az idősek is keresték a közösségi 

élet lehetőségeit, és megalakult a „Teréz anya Kör”, mely rendszeresen tartja összejöveteleit.
• Ismerkedtünk más plébániákkal is, jártunk Kecskeméten egy uj plébánián.

Lelki élet:
• Oltáriszentség társaság tovább működött, és lehetővé tette a havi 24 órás Szentségimádást. Programjainkon sikerült mindig 

megtalálni a lelki töltekezés lehetőségeit is, amelyre nagy igény is van. A fél tízes Szentmise látogatottsága tovább növekedett. 
Fontos törekvés volt a gyermekeinkért mondott imádság, tovább fejlődött a Szent Mónika kör és a Rózsafüzér társulat.

Ifjúság:
• Növekedett a hittancsoportok száma, már külön beszélünk ifjúságról és középiskolásokról. Komoly programokon vettünk 

részt, mint a Márianosztrai gyalogos zarándoklat, Ifjúsági találkozók, és a két hetes Erdélyi kerékpártúra. Megalakult a 
focicsapat és mindjárt szép eredményeket ért el..

Szolgálatok:
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• Egyre többen kapcsolódnak be a közös munkálatokba, nagyszerű szervezés volt a kertrendezés, amely kemény munka volt 
sok lelkes résztvevővel. Mindig akadt vállalkozó a fűnyírásra, gyomlálásra, nagytakarításra, levelezésre, újság kihordásra, 
festésre, rendezvényeken különféle munkákra. Egyre több az elkötelezett munkatárs, a tavalyi 33 fő idén 41 re növekedett, 
nélkülük nem tudnánk fejlődni. Énekkaraink önzetlen és elkötelezett munkáját is elismerés illeti.

• Új áldoztatók kezdték meg szolgálatukat ( Kosztolányiné É. Erika és Czigányik Zsolt). Ministránsaink lelkesedése is töretlen, 
ezt mutatják a vasárnapi Szentmisék, Húsvéti szertartások, és a roráték. 

Zarándokhely:
• Továbbra is sokan keresik fel templomunkat a búcsúk alkalmával, de máskor is. Októberi búcsúnkon többen voltunk, mint 

valaha, de minden hónapban összejönnek a zarándokok.
• Elindult a zarándok újság, amit több mint 2000 címre postázunk. Zarándokkörünk tagsága (akikkel levelezünk) idén 400 

fővel bővült, pedig az elmúlt években sokan meghaltak, és folyamatosan csökkent a létszám.
Templom:

• Mindig tisztán várja az ide érkezőket, tudtuk tartani a viszonylag nagy nyitva tartást. Karácsonykor három iskola tartotta 
nálunk karácsonyi műsorát, egyéb rendezvények mellett. Év közben is sok rendezvényre került sor, (Eperjes Károly, Bánffy 
György, Vittner Mária, Trianoni megemlékezés, 56-os megemlékezés, Nagy Feró, stb.). Fontos és szép program volt a 
szavalóverseny, ami budapesti szinten lett meghirdetve az iskolákban.

• Adakozók jóvoltából elkészült két ólomüveg ablak a szentély mellett.
Plébániaépítés:

• Sok töprengés és próbálkozás után Novemberben elkezdődhetett plébániánk és közösségi házunk építése, júliusra készül el 
az első ütem, mely két lakást, két közösségi termet, valamint kiszolgáló helységeket foglal magába. Finanszírozása egyenlőre 
a régi plébánia eladásából, és az Érsekség támogatásából történik, kb.85 millió Ft.

Anyagiak:.
• Éves kiadásunk kb. 14 millió Ft, ennek sajnos az egyházadó és a perselypénz csak 30%- át tudja fedezni. A többi forrásunk: 

adományok 30%, Urnatemető 30%, pályázatok 10%. Az idei mérlegünk pozitív kb. 700.000Ft, ami kell is az új gázszámlához. 
Köszönöm, azt hogy egyre többen vállalnak anyagi áldozatot is plébániánkért. 

Misszió, nyitottság: 
• Több új családdal bővült közösségünk, Isten hozta őket.
• Új kezdeményezés az újság, ami jó fogadtatásra talált, és ami egyedül álló a magyar egyházban, köszönet mindenkinek, aki 

írja, szerkeszti, terjeszti, finanszírozza, olvassa.
• Egyre népszerűbb a Baba-mama kör, amely egészen nyitott minden kismama felé, valamint a Nemzeti kör, mely rendezvényeire 

szintén mindenkit vár, vallási meggyőződéstől függetlenül.

Természetesen vannak nehézségek is, de kár azokon keseregni, az Egyházat a Szentlélek építi és vezeti, a problémákat is ő oldja meg, 
mi csak munkatársai vagyunk.

Téli hétvége
Felnőtt keresztelés húsvétkor
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Egyházközségi bál a Török Flóris iskolában

Farsang a templomban
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Tisztelt Olvasónk!

Sok szeretettel köszöntünk minden kedves olvasónkat a 2007. évben és kívánunk boldog 
új esztendőt, jó egészséget!

Nagy örömünkre szolgál, hogy újságunk immár 2006. március óta eljut Önökhöz, mintegy 2500 példányban. 
Sok pozitív visszajelzést kaptunk, sokan kedvelik család rovatunkat, de többek jelezték, hogy innen értesülnek 
az újtelepi hírekről, a templomunkban megrendezésre kerülő kultúrprogramokról. Templomlátogató testvéreink 
programfüzetként használják a havi részletes naptárunkat, a telepen élő kismamák itt olvashattak először a 
Baba-Mama körről, melynek egyre többen lettek tagjai. Fontos, olykor elfeledett történelmi emléknapokról is 
tudósítottunk. Újságunkban a környékünkön élő vállalkozóink hirdetései is megtalálhatók. 

Idén folytatjuk család rovatunkat, továbbá kiegészül azon személyek bemutatásával, akik munkájukkal, 
tehetségükkel kiemelkednek. Továbbra is szeretnénk Önökhöz eljuttatni programjainkat, programokról szóló 
beszámolóinkat.  Korunkat foglalkoztató erkölcsi kérdésekről, nevelésről is szó lesz. Elengedhetetlennek 
tartjuk a kultúra terjesztését, legyen az művészet, irodalom, történelem, vallás, zene. Újtelepen az egyetlen 
kultúrközpont templomunk, ezért fontos, hogy minden lakoshoz eljusson lapunk.  

Nagyon köszönjük megtisztelő fi gyelmüket, mellyel kiadványunkat, s ezzel életünket kísérik, mindenkit 
szeretettel várunk programjainkra, illetve örömünkre szolgálna, ha véleményükkel segítenék újságunk 
fejlődését. 

      Szent István Védnöke szerkesztő bizottsága

A Nemzeti kör vendége:

Nagy Feró

Családos hétvége

Péliföldszentkereszten


