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194. szám

„Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.” Lk 23,43

Pécsi Rita: Te mit teszel a magad helyén?
Mindennek megvan az ideje. Eltemettük
a telet, készülünk a természet és a lélek
feltámadására. A magvetés és a gyümölcsérlelés között azonban hosszú,
csendes időre van szükség, nagy dolgok
történnek ilyenkor. Ez a tisztulás, az erő
újjászületésének ideje – ami ugye „a
búzamag elhalásával” kezdődik. Csak
ezután következik a növekedés, majd a
rügyfakadás, a virágba borulás és a gyümölcsözés.
Az élet lassan növekszik, és nem a virágzás, hanem a növekedés fáj.
„Ahogy nyúlik a szár” – írja Szabó
Magda. Ennek az idejét éljük. Bűnbánat,
böjt, önnevelés – majd az ezekből fakadó nevelés.
De hogyan kezdjünk hozzá? Világunk
nem kínálja tálcán a megoldásokat, sőt
inkább összezavar. „Nem kell ezzel törődni! Valósítsd meg önmagad! Jogod
van hozzá! A gonosz csak a beteg psziché fantáziája!” Érezzük ezeknek a szavaknak az egyoldalúságát, de megszólal
a másik véglet, a kíméletlen, farizeusi
önostorozás is: „Isten nem ver bottal!
Velejéig bűnös minden ember! Te sem
vagy méltó az irgalomra! Vezekelj, nem
tudhatod, mennyi gonoszság van a szívben!”
Vajon mi segíthet abban, hogy megtaláljuk a kettő közötti, mindegyiknél magasabb szintű „egészséges, életet fakasztó
meghalás” szűk ösvényét?
E zavaros körülmények között fokozottan érzékeny lelkiismeret kiművelésére
van szükség. Biztosan nem lesz elég a
mechanikus, külső szabályrendszerek-

nek, a szőrszálhasogató lelkitükröknek
való megfelelés: „csúnyát mondtam:
hányszor, csúnyát gondoltam: hányszor…” Egyszerű és tágas lenne ez az
út, de jól ismerjük, hová vezet: „A szúnyogot kiszűritek, a tevét meg lenyelitek. Jaj nektek, farizeusok és írástudók,
ti képmutatók! Tisztára mossátok a pohárnak és a tálnak a külsejét, belül azonban tele vagytok rablással és mértéktelenséggel. Te vak farizeus! Előbb belül
tisztítsd ki a poharat és a tálat, akkor
majd kívül is tiszta lesz.” (Mt 23, 24–
26)
A kísértő mindig ravasz, kifinomult
eszközökkel vesz körül, úgy, hogy apró
lépésenként adjuk föl meggyőződésünket, ragaszkodásunkat, hűségünket.
Szép lassan kitágítja a lelkiismeretet
olyannyira, hogy abba szinte már minden belefér. Bizony, sokszor nehéz megállapítani, hogy „Ki a betyár? Ki a
szent”/ (…) / Ha a mérték tönkrement, /
senki, semmi meg nem ment.” (Mécs
László) Sajnos „még a legérzékenyebb
személy is hozzászokhat idővel a legdurvább dolgokhoz is. A kegyetlenség
nem személyiségjegy. A kegyetlenség
szokás”. (Rick Yancey)
Milyen a jó mérték? Menjünk be a
„belső szobánkba”, és ott keressünk
tovább!
Kicsit banálisnak tűnik ugyan, de végső
soron igaz, hogy a szeretet lesz ennek is
a kulcsa. „A hőmérő nem a hideget méri, hanem a meleg hiányát. (…) Ugyanígy a bűn nem más, mint a szeretet és a
jóság hiánya.” (Böjte Csaba) Jó lenne
tehát megtanulni figyelni arra, hogy mi
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az, ami leválaszt engem a szerető kapcsolataimról. Azokat a kis tüskéket,
vadhajtásokat kellene lenyesegetni,
amelyek elválasztanak tőle: a házastársamtól, testvéremtől, barátomtól, édesanyámtól, anyósomtól, munkatársamtól,
Istenemtől. Ez pedig igen személyes
mérlegelést kíván, hiszen minden kapcsolat más, mástól eleven, és mástól
szenved. Melyik lelkitükör hívja fel a
figyelmedet arra, hogy ne olyan hangosan csukd be az ajtót, ahogy szoktad,
vagy ne hallgass el tüntetően, ha valami
nem tetszik?
Melyik figyelmeztet arra, hogy aludj
többet, mert fáradtan nem tudsz szeretni? Melyik mutatja meg, milyen megjegyzéseket nem lenne szabad tenned?
Melyik jelzi, hogy mi számít kishitűségnek, bizalmatlanságnak, és hogy Isten
hogyan szeretne beszélni veled kedden
reggel vagy pénteken? Rajtam kívül
meg tudja-e ítélni bárki is, hogy mikor
mulasztottam el valamit, amit megtehettem volna érted? „Sokszor az jár el igazságtalanul, aki valamit nem csinál, nem
csak az, aki valamit csinál.” (Marcus
Aurelius)
Ezt a finom iránytűt kellene most megtalálnunk és kimunkálnunk magunkban.
Ősi eszköze ennek az önmegtagadás, a
jókedvű adakozás, a testi kívánságok
fegyelmezése, a szem böjtje, a csend
kívül-belül. Mindez egyszerű elhatározás kérdése, gondolja az, aki még nem
próbálta. A környezet ugyanis nem fog
segíteni. Fogyasztói, wellnesstársadalomban élünk. A vágyteljesítés késleltetése sehol nem divat már. Életidegenné
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vált mindenfajta lemondás. Ezért egyre
inkább arra kell törekednünk, hogy ne
válasszuk le a szenvedést a belső örömről, hogy legyen erőnk szembemenni az
árral. Ahogyan a bibliai földműves, amikor
a
földben
kincset
talál, és örömében (!) adja el mindenét.
Először a kincset – a kapcsolatot – kell
megtalálnunk, hogy örömünkben vállaljuk az élet növekedésének nehézségeit,
áldozatait, fájdalmát.
Azt a bizonyos kincset pedig a csendünkben ismerjük fel. Biztosan nem a
zajos tevékenységek közepette, hanem
abban a bizonyos „belső szobánkban”.
„Te pedig amikor imádkozol, menj be a
belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban; Atyád pedig,
aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz.” (Mt 6,6)
A csönd szelídség
Amikor nem válaszolsz a sértésekre,
(…) amikor Istenre hagyod becsületed
védelmét, akkor a csönd szelídség.

A csönd irgalom
Amikor nem terjeszted testvéreid bűneit,
amikor megbocsátasz anélkül, hogy a
múltban nyomoznál, amikor nem ítélsz,
hanem közbenjársz benső szobádban,
akkor a csönd irgalom.
A csönd türelem
Amikor panasz nélkül szenvedsz, (…)
amikor nem lépsz közbe, hanem várod,
hogy a mag lassan kinyílhasson, akkor a
csönd türelem.
A csönd alázat
Amikor hallgatsz, engedve, hogy testvéred kiemelkedjen, (…) akkor a csönd
alázat.
A csönd hit
Amikor hallgatsz, mert Ő az, aki cselekszik, amikor lemondasz a világ hangjairól, hogy az Ő jelenlétében légy, (…)
akkor a csönd hit.
A csönd imádás
Amikor átöleled a keresztet, anélkül,

hogy megkérdeznéd: Miért? Akkor a
csönd imádás.
(Ismeretlen szerző)
És hogy csendünk életet teremjen, böjtünk apró meghalásai a feltámadt élet
gyümölcseit hozzák, ebben a csendben
kérdezzük meg mindennap a bennünk
élő Világosság Lelkét: Ó szívem – miközben az egész világ szenved osztozva
Jézus kínjain, a Nap gyászba öltözik
a kárpit kettéhasad, leomlik a szikla, a
föld remeg és sírok nyílnak meg,
mert látják a Teremtőt holttá dermedni:
– te mit teszel a magad helyén?
(Részlet J. S. Bach János-passiójának
szövegkönyvéből)
Őszinte válaszunk lehet a legbiztosabb
iránytű, a legjobb mérce.
forrás: Magyar Kurír

A nagyhét és a húsvét liturgikus rendje
„Íme, most felmegyünk Jeruzsálembe…”
Virágvasárnap:
A 11:30-as ünnepi szentmisében barkaszentelés, ünnepélyes négystációs bevonulás és passióéneklés lesz.
Nagyhétfő:
Az esti 18:30-as szentmisén a betegek
szentségének kiszolgáltatása lesz. 18:00
órától gyónással készülhetünk a szentség felvételére.
Nagykedd:
14:00-15:00 óráig lesz a gyerekek, diákok gyóntatása.
Nagyszerda:
18:00 órától bűnbánati liturgia lesz;
több atya is fog gyóntatni.

A szent három nap liturgiája
Nagycsütörtök:
07.30 órakor reggeli zsolozsma a PéterPál templomban.
10:00 órakor krizmaszentelési mise a
Szent István Bazilikában.
15:00 órakor ministráns próba a PéterPál templomban.
18:30 órakor ünnepi mise a Péter-Pál
templomban.
A szentmise után Jézus búcsúbeszédét
hallhatjuk.
Csendes virrasztást tartunk a Péter-Pál
templomban. A templom 03:30-kor a
zsolozsma után bezár.

Nagypéntek:
03:00 órakor virrasztó zsolozsmát imádkozunk a Péter-Pál templomban.
07:30 órakor reggeli zsolozsma a PéterPál templomban.
09:00 órakor ministránspróba a PéterPál templomban.
15:00 órakor keresztút a Kálvárián.
16:00 órakor Dr. Kiss György néhai
plébános új síremlékének beszentelése a
Kálvárián.
18:30 órakor nagypénteki szertartás a
Péter-Pál templomban.
Éjfélig csendes virrasztás.
Ezen a napon kezdődik az Isteni Irgalmasság kilencedének közösségi imádsága.
Nagyszombat:
07:30 órakor reggeli zsolozsma a PéterPál templomban.
09:00 órakor ministránspróba a PéterPál templomban.
10:00-17:00 óra között mindkét templomban szentsírlátogatást végezhetünk.
20:00 órakor ünnepélyes vigíliaszertartás körmenettel.
Húsvétvasárnap:
A reggeli 07:00 és 09:00 órai szentmisék végén ételszentelés lesz.
11:30-kor ünnepélyes húsvéti szentmise.
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A 18:30 órakor kezdődő esti szentmise
után húsvéti vesperást imádkozunk.
Húsvéthétfő:
05:00 órakor Öröm útja a Kálváriától a
Kő-hegyi Mária-fülkéig. Utána a hittanteremben szerény agapé.
Szentmisék 07:00 órakor a Plébániatemplomban, 09:00 és 18:30 órakor a
Péter-Pál templomban lesznek. 11:30kor nem lesz szentmise.
Április 23. szombat:
„Az Irgalmasság éjszakája” Virrasztás
az Irgalmasság ünnepére készülve. A
szentmise után, 19:30 órakor „Az Irgalmasság arca…” címmel Kívés Zoltán
diakónus tart elmélkedést.
A templom a virrasztó zsolozsma után,
03:30-kor bezár.
Húsvét 2. vasárnapja:
Az Isteni Irgalmasság ünnepe.
03:00 órakor hajnali, virrasztó zsolozsmát imádkozunk.
Délután 15:00 órakor a Péter-Pál templomban az Isteni Irgalmasság szentóráját imádkozzuk.

„Feltámadtam, és újból veled vagyok,
alleluja.
Reám tetted a kezedet, alleluja,
alleluja…”
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Virrasztás a Békéért

Március 25-én, pénteken Gyümölcsoltó
Boldogasszony ünnepén Ferenc pápa
bűnbánati liturgia keretében felajánlotta
Ukrajnát és Oroszországot Szűz Mária
szeplőtelen szívének. Ezzel beteljesedett
Szűz Mária fatimai kérése. A nagy eseményre csütörtök estétől péntek hajnaling szentségimádással egybekötött virrasztással készültünk templomunkban.

Jómagam két alkalommal is ott voltam.

Először este a Szent Mónika közösség
tagjaival, majd hajnali kettőtől három
harmincig, a végéig. A virrasztást három
órakor a zsolozsma elimádkozásával
zártuk le. Számomra nagy ajándék a
Jóistentől a szentségimádás. Ott mindig
béke és megnyugvás vár! Manapság,
amikor annyi gond és bizonytalanság
van a világban, NAGYON FONTOS az,
hogy sokan megérezzék a szentségimádás lényegét, vagyis, hogy az Úr Jézus
valóságosan jelen van az Oltáriszentségben. Mindenkinek ajánlom, hogy a péntek esti Szentmise után töltsön el egy
negyedórát az „Úr előtt”!

Imádságos szeretettel,
Telbiszné Regős Bernadett

A Szent Mónika imaközösség márciusi
találkozója 24-ére, csütörtökre esett.
Pont aznapra, amikor egyházközösségünk egész éjszakás szentségimádástvirrasztást szervezett! A találkozónk a
Kolping házból a Péter Pál templomba
vezetett, ahol közösen vettünk részt ezen
a különleges szentségimádáson, mely
annak a napnak az előestéje, amikor
Ferenc pápa a Szűz Anya szent szívének
felajánlotta Ukrajnát és Oroszországot.
Mély lelki élménnyel gazdagodtam!
Sikerült kizárnom a külvilág zaját, és az
imádságra tudtam koncentrálni!
A
szentségi Jézus jelenlétében megtapasztalhattam az ima és csönd erejét!
Orsi
Tóth Szíra

A Szentségimádás ereje
Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe, kedves Testvérek, a Péter-Pál templomban
lévő Szentségimádási alkalmakat:

(4. osztályos tanuló)

"Krisztus Urunkat, aki jelen van az Oltáriszentségben, jöjjetek, imádjuk!"

Csütörtökönként 3-5-ig, és péntekenként
az esti szentmise után 1/2 óra a Péter
Pál templomban.
Nagyböjt első péntekétől pedig egészen
pünkösdig minden pénteken délután 3
órától a Plébániatemplomban Irgalmasság szentóra lesz szentségimádással.

Jézus
Sok hírt néztem, nincs benne,
zenéltem neki, akkor se,
gondoltam ilyet, hát neki
játszottam szépen, nem jött,
kedveskedtem, nem jött.
Anyám magyarázta el nekem, nem
kell keresni,
hisz Jézus benned él!

Keresztútjárás a Péter Pál templomban
A keresztút eredetileg körülbelül az a
fél km-es útvonal Jeruzsálemben, melyen Jézus a kereszttel a Praetoriumtól,
Gabbatától kiment a Golgotára. Ezt az
utat Via Dolorosának is nevezik. Ennek
a szakasznak néhány állomását nagyon
korán kővel vagy kápolnával jelölték
meg. A hagyomány szerint Jézus Anyja
és egy-egy tanítvány a föltámadás után
naponta végigjárta az úgynevezett
szent körutat (Utolsó vacsora terme,
Annás és Kaifás háza, Golgota, Szentsír, Praetorium, Getszemáni kert, Olajfák hegye, Kidron-völgy, Sion hegye).
A 14. századtól a ferencesek által vezetett zarándokok vagy ugyanezt az útvonalat, vagy a Praetorium-Szentsír közötti 14 emlékhelyet járták keresztútként. A 14 stációs keresztút világméretű elterjedése a Porto Maurizio-i ferences szerzetes Szent Lénárdhoz fűződik:
a XVIII. században a búcsúk kongregációja az általa meghatározott formát

fogadta el.
A nagyböjti keresztúti ájtatosságot az
idei évben a plébániai közösségek vezetik.
A Házas Hittan közösség Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén vezette az
ájtatosságot. Családoknak szóló elmélkedéseket olvastunk fel a stációknál.
Édesanyák, édesapák, gyermekek
szemszögéből szemléltük Jézus szenvedésének állomásait. A családon belül is
megélhetünk eleséseket, akár többször
eshetünk el ugyanannak a bűnnek terhe
alatt.
Szeretteink körében is érezhetjük megalázottnak magunkat, állhatunk egymással szemben „ruhátlanul”, egy-egy
szívtelen mondat után, amit azoktól
kapunk, akiktől a legnagyobb védelmet
várjuk. Veronika kendőjében felfedezhetjük az apró figyelmességek vigasztaló erejét egy nehéz nap után.
Ezen a napon ajánlotta fel Ferenc pápa
a háborúzó Oroszországot és Ukrajnát
a Szűzanya szeplőtelen szívének. Épp
akkor, mikor mi a keresztutat jártuk,
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imádkoztak ezrek a békéért. A békét
önmagunkban kell legelőször megteremteni. Törekednünk kell arra,
hogy családtagjainkhoz, közvetlen
és közvetett környezetünkhöz békével forduljunk. Mert csak így érhető
el világunkban a béke, így építhetjük Isten országát.
RCS
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A Plébánia angyalai
Interjú egyházközségünk láthatatlan
segítőivel, Rácz Évivel és Franges Zsókával. Évi és Zsóka Plébánián segítik
György atya munkáját.
Kérlek, meséljetek magatokról néhány
mondatban!
Évi: 2016 óta dolgozom a Plébánián,
addig otthon voltam főállású anyaként
1983-tól. Négy felnőtt gyermekem van,
és nemsokára megszületik a második
unokám. György atya húga vagyok, mikor ikertestvéremmel, Klárival születtünk, György 11 éves volt. Hatan vagyunk testvérek, közülük ketten papok.
Nagyon sok szép emlékünk van a gyermekkorunkból, összetartó családunk van
a mai napig. Minden évben elmegyünk a
testvérekkel néhány napra nyaralni, ez
nem maradhat el.

Zsóka: Én Szentendrén születtem, azóta
is itt élek. Egy felnőtt fiam van. Az egyházközséghez 2010-ben kapcsolódtam,
amikor Váradi Judit vezetésével elvégeztem az Alpha-kurzust. A Plébánia
közösségének 2011-ben lettem tagja.
2013-tól segítem a Karitász munkáját.

Meséljetek arról, milyen feladatokat
láttok el a Plébánián!
Zsóka: Bakóné Zsuzsa néni és Horváth
Ákos végleges nyugdíjba vonulása, azaz
2011 óta dolgozom a Plébánián. Először
a könyvelést és pénzügyi feladatok végzését vettem át, majd 2020-ban Torbágyi Lászlótól az egyházadó nyilvántartását is. 2021 decemberétől mint nyugdíjas látom el munkakörömet.
Hétfő reggelként a hétvégi perselypénz
számolása történik, melyben segítségemre van Ráczné Évi, Apáthy László
és Lohner László. Havi egy alkalommal

a plébánia egyéb bevételeinek elszámolása történik, melyek bevétel oldalon: a
sekrestyében, illetve az irodában befizetett önkéntes hozzájárulások, a temető
fenntartásra megfizetett, illetve a sírhely
újraváltásra befizetett összegek. Kiadási
oldalon: a templom és a plébánia fenntartásával összefüggő számlák elszámolása, melyek a teljesség igénye nélkül a templomi virág, ostya, tisztítószerek
beszerzésével, javításokkal, karbantartásokkal, egyéb anyagköltségekkel összefüggő kiadások elszámolása, valamint a
közüzemi számlák kifizetése, átutalása.
Az atyák, a diakónus és a munkavállalók
stóla, illetmény, bérszámfejtését, illetve
kifizetését is hozzám tartozik. Én továbbítom a különböző gyűjtésekből befolyó
összegeket a Főegyházmegye felé. Ezen
házipénztári, banki feladatok elvégzését
követően vagy ezzel párhuzamosan történik a könyvelési munka elvégzése.
Hálás köszönet a híveknek az adományokért, a perselypénzért, önkéntes hozzájárulásért, hiszen ezen összegekből
fedezi a plébánia minden költségét. Fontos átutalás esetén, hogy a közlemény
rovatban fel legyen tüntetve, hogy milyen célra adják az adományaikat. Ennek
alapján tudjuk beazonosítani a befizetéseket, és tudunk megfelelően gazdálkodni az összegekkel. Pályázatok segítségével próbáljuk megoldani a templomok
nagyvolumenű karbantartásait, felújításait. Minden év elején elkészítem a zárszámadást. A költségvetést György atyával, Vanczák Pállal, Dávid Zsófiával,
Kumpár Irénnel és Apáthy Lászlóval
közösen készítjük el, majd a képviselőtestület jóváhagyásával megküldésre
kerül a Főegyházmegyének. Nagy örömömre szolgál, ha munkámmal segíteni
tudok! Soha nem volt a Plébánián kívül
olyan munkahelyem, ahol a munkámat
minden nap megköszönték, és ahol minden nap szeretettel várnak. Hálás vagyok, hogy nyugdíjasként is tovább
szolgálhatok a Plébánián.
Évi: Elődöm, Marika néni hosszú éveket szolgált itt. Mikor nyugdíjba ment,
testvérem, György atya kért fel az irodai
feladatok ellátására. Az irodai munkába
a keresztelések, esküvők temetések adminisztrációja tartozik, ezeknek az anyakönyvezése. Én vezetem a napi miseszándékokat, és az egyházadót is be
lehet fizetni az irodában. A Plébániához
tartozik a szamárhegyi öreg temető. Ez
egy lezárt temető, új sírokat nem nyitnak. Hosszú évek óta próbáljuk a benne
levő sírhelyek tulajdoni helyzetét tisztázni, hiszen a síremlékek körülbelül
felének a személyi és az anyagi háttere
nincs rendezve. Ezeknek járunk utána,
fotókkal dokumentáljuk, és az elhunytak
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hozzátartozóit egyenként felkutatjuk.
Tervben van a kerítés mentén egy urnafal kialakítása, már építészeti tervek is
készültek hozzá. Hosszú idő lesz ennek
a végleges kialakítása.
Hogyan ment ennek a sokrétű feladatnak
a megtanulása, milyen szépsége van a
munkádnak?
Évi: Az adminisztrációt szigorú szabályok szerint kell vezetni, eleinte attól
tartottam, hogy esetleg hibázom, de
most már magabiztossággal végzem. A
munkám szépsége az emberekkel való
kapcsolatban rejlik. Az irodát az emberek gyakran úgy tekintik, mint a papok
előszobáját. Egy-egy ügy intézése kapcsán bizalommal fordulnak hozzám,
megnyílnak, jókat beszélgetünk. Van
olyan ember, aki visszatérő vendég, ha
erre jár, betér néhány perc erejéig, beszélgetünk.
Zsóka, említetted, hogy a Plébánián
családias a légkör. Miben nyilvánul ez
meg?
Zsóka: Hétköznapokon a két atya
együtt ebédel, mi Évivel együtt eszünk,
és olykor összefutunk Zével egy kávéra,
rövid beszélgetésre.
Évi: A káplánok szobája az irodával
szemben van, velük nap mint nap találkozom, szoros a kapcsolódás. Bence
atya már a harmadik káplán, aki itt szolgál, amióta a Plébánián dolgozom. Ajándék őket megismerni közelebbről, és
nehéz tőlük az elválás is.
Sándor atya nagyon zárkózott volt kezdetben. Öröm volt látni, ahogy hétről
hétre oldódik, megnyílik, nem csak nekem-nekünk, hanem a tanításban is rutint szerzett. Dávid atya örökösen viccelődött, humorizált. Bevett poénjaink
voltak, amikkel nap mint nap megnevettettek minket. Bence atya a kedvességével és a szolgálatkészségével hamar belopta a szívembe magát.
Évi, az iroda mögötti kis helyiségben sok
szép régi nagy anyakönyv van. Bemutatnád, hogy miket tartalmaznak ezek az
albumok?
Évi: Ezek a keresztelési anyakönyvek,
melyek 1705 óta vannak vezetve. Most
tartunk a 16. kötetnél. Most már kicsit
vékonyabbak a kötetek, hál’ Istennek,
nem kell már több kilós könyveket
emelgetni. A régi kötetekbe több évtized
anyakönyvezése belefért, például az
egyik kötet az 1839 és 1872 közötti adatokat tartalmazza. Az utóbbi évtizedekben nagyot változott a világ, a szentségekhez járulás számában is látszik ez.
2021-ben 58 keresztelőt jegyeztem be,
1960-ban 90-et írtak. A bérmálkozások
számában nagyobb különbségeket láthatunk, például 1969-ben 371-en bérmálkoztak itt a Plébánián, 2017-ben 90 körül volt a bérmálkozók száma, 2021-ben

Péter-Pál Útján—2022. április
37-en, de ez a szám a pandémia miatt is
ilyen alacsony. Minden évet György atya
aláírása és pecsétje zárja le a könyvben.
Ugyanígy vezetve vannak a házasságkötések és a temetések is. Anyakönyvezve
van ezekben a könyvekben, ha valaki
máshol lett elsőáldozó vagy bérmálkozó,
illetve ha másik Plébánián kötött házasságot, mi értesítést kapunk erről, és be kell
jegyezni. Azoknak az elsőáldozóknak,

bérmálkozóknak az adatait pedig el kell
küldenünk az Érsekségre, akik nem itt
keresztelkedtek, és az Érsekség továbbítja az adott Plébániához központilag.
A keresztelési anyakönyvek digitalizálva
lettek néhány éve Dudás Gábornak köszönhetően, amit évről évre újra frissíteni
kell természetesen. Nagy segítség ez,
mert előfordul olykor, hogy családfakutatás kapcsán keresik fel az irodát, egy-egy

rokon életével kapcsolatosan kutatva, így
könnyebben utána tudunk nézni az anyakönyvekben.
Mindent összegezve nagyon sokrétű ez a
munka, és sokat gazdagodom minden
nap.
Köszönöm a beszélgetést mindkettőtöknek, további áldásos munkát kívánok! A
Jóisten fizesse meg munkátokat!
RCS

Akolitusavatás a Péter-Pál templomban
4 új áldoztatónkat (balról jobbra a fotón): Marót Balázst, Fodor Juliannát, Dr.
Kumpár Irént, Horváth Varga Jánost
György atya avatta fel, március 20-án a
11:30-as mise keretében.
György atya kérésére felkerestem az új
áldoztatókat, hogy írjanak magukról pár
sort, és arról is, hogy hogy érzeték magukat „Elsőáldoztatóként”.
Ez a feladat nem volt nehéz, hiszen magam is a csapat tagjaként izgultam végig
ezt a gyönyörű ünnepet.
Először Iliről szeretnék megosztani pár
sort: Ili 21 éve él Szentendrén férjével,
Tiborral és három, immár felnőtt gyermekével. Ili jogász-közgazdász, aki
ügyészként dolgozik 27 éve, és emellett
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Hittudományi Kar katolikus teológus
szakán tanult öt évig. A Plébániánk
Képviselőtestületében jegyzőként szolgál több mint egy évtizede. A Szentendrei Házas-hétvégés közösségben és a
Szűz Mária Keresztények Oltalmáról
nevezett VÉK – Kármel közösségben
találkozhattok Ilivel és férjével, Tiborral.
Ili így ír a meghívásról és a felkészülésről: „Blanckenstein György atya a rendkívüli áldoztatói szolgálatra hívott múlt
ősszel. Mivel a 2 évvel ezelőtti térdműtét óta csak támaszkodva tudok letérdelni, felállni, ezért felmerült bennem a
kérdés: „Ez vajon nem tesz alkalmatlanná az érdemtelenségemen túl?” - György
atya azzal vigasztalt, hogy az Egyház
nem a tökéleteseké, ha nem tudok letérdelni valamely helyzetben, elegendő, ha
meghajlok. Igent mondtam a képzésre.
A tavalyi év végén így a Kanter Károly
Felnőttképzési Intézetben akolitus lelkipásztori segédmunkatárs oktatást kaptunk bátyjától, Miklós atyától.”
Ili arra a kérdésre, hogy: „Hogy érezted
magad az első áldoztatásod alkalmával?” - ezt írta: „György atya szolgálatunk megkezdését Szent József napját
követő vasárnapra tűzte ki. Korábban
olvastam már fel a szentmiséken, most
mégis zavartan toporogtam a sekrestyében, karomon a felszentelésre váró, új
áldoztatói ruhával. A mise elkezdődött.
Szűz Máriát és Szent Józsefet kértem,
hogy mint szent szülők őrizzenek bennünket, legyen áldásuk rajtunk, tetteinken, szolgálatunkon. Bíztam bennük,

hogy velünk lesznek, ők fogják a kezünket az áldoztatás során, és ez nagy bátorítást adott. Az olvasmányban elhangzott Mózesnek az Úrral való találkozása
az égő csipkebokorban. „Ne közelíts!
Vedd le a sarudat a lábadról, mert a hely
ahol állsz, szent föld.” Tudtam, itt és
most is szent a hely, ahol vagyunk, és
szent az áldozat mindörökre, Jézus
Krisztus áldozata, amellyel megváltott
bennünket. Ekkor teljes nyugalom és
béke, majd az oltárnál az áldozást követően, kezemben a kehellyel mérhetetlen
öröm töltött be. A hívásra adott „igen”
feleletre az Úr nagy ajándékot készített
nekem. Betöltött ajándékával, jelenlétének örömével, mert ő, aki a szívet
vizsgálja, elnézi minden esetlenségemet,
felemel magához.”
Jancsi írása: Horváth Varga János vagyok, informatikus, négy gyermek édesapja. 10 éve élünk Szentendrén, s habár
feleségem ferences diákként már ismerte
a várost és a Péter Pál templomot, számomra az első szentmise a Péter Pál
templomban hatalmas élmény volt: azt
éreztem, mint amikor valaki hazatalált.
György atya és a közösség nagy szeretettel fogadott. A házas közösség majd a
házas hétvége tagjai lettünk, gyermekeink révén a Szent András Óvodából,
majd Iskolából egyre több ismerősünk
lett. Szeretünk itt élni, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ehhez az egyházközséghez tartozhatunk és a katolikus iskolákban nevelkedhetnek a gyermekeink.
Köszönöm György atya bizalmát és
felkérését, hogy legyek áldoztató! A
felkészítés alkalmai Blanckenstein Miklós atyával nagyon tartalmasak voltak,
nemcsak felfrissítették és elmélyítették a
hittani ismereteket.
Nagy öröm számomra, hogy együtt áldoztathatok Marci fiammal, aki lelkes

-5-

ministráns, és segít nekem is, kezdő
akolitusnak az oltár körüli teendőkben.
Balázs és jómagam (Julcsi) maradnánk a
végére. Magunkról nem sok mindent
mondanánk, talán csak annyit, hogy
egymás kezét fogva haladunk a hit útján
megismerkedésünk óta. Akkor Balázs
fogta a kezemet, amikor felnőttként
megkeresztelkedtem, később már felváltva húztuk, húzzuk egymást, hogy
igyekezzünk az egyenes úton maradni,
bármilyen nehézség közepette. Öt gyermekünk van, akikből már a negyedik is
18 éves lesz. 17 éve élünk Szentendrén.
Balázs a Képviselőtestület tagja, jómagam hitoktatóként dolgozom, és a plébániai újság szerkesztésében segédkezem.
Balázs így írt az első élményéről:
„Régebben hallottam egy mise alatt egy
nagypapától, aki próbálta a kis 4-5 éves
unokájának figyelmét az oltárnál történő
dolgokra irányítani: Most figyelj! - ha
megszólal csengő, akkor történik a csoda! Akkor változik át a kenyér Krisztus
testévé a bor Krisztus vérévé. Arra már
nem emlékszem, hogy a pici fiút ez a
csoda mennyire kötötte le, de amikor
felemeltem a remegő kezemmel Krisztus testét és az áldozónak adtam, akkor
az az én személyes csodám volt, teljesen
magával ragadó. Izgalom, meghatottság,
megajándékozottság érzései voltam bennem. Nagyon megnyugtató volt, ahogy
az áldozók szinte rám mosolyogtak,
szemükkel bátorítottak, vagy csak egyszerű áhítattal vették magukhoz az Eukarisztiát. Egy rövid időre egy olyan
kapcsolat jött létre közöttünk, amiben
Jézus a kapocs. Külön öröm volt, hogy a
családom ott volt mellettem. Feleségem
mellettem állt, fiaim segítettek az áldoztatásnál (tálcáztak), legnagyobb fiunk
gyertyát tartott, és a kisebbik lányunk
nálam, a nagyobbik lányunk pedig
Julcsinál áldozott. Hálás vagyok, hogy
ezeknek a „csodáknak” lehettem aktív
részese.”
Számomra (Julcsi), olyan nagy izgalmat
jelentett ez az alkalom, hogy bevallom:
én még ennyire nem féltem soha! Amikor a jeges érzés belém kúszott, akkor el
kezdett sötétedni a világ, és mély lélegzetet véve igyekeztem leküzdeni azt a
félelmemet, hogy nekem most nem kellene itt lennem, hiszen nem vagyok erre
alkalmas és megfelelő személy. Talán
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György atya csak véletlenül hívott meg,
összetévesztve valaki mással. Mikor az
áldást megkaptuk, akkor rájöttem, nincs
személycsere, itt vagyok, meg kell érkeznem, és Isten segítségével ez meg is
történt.
Isten az is tudja, hogy mennyire vak
vagyok, és nem látok térben, így számomra az, hogy egy másik szemszögből

is megláthattam Őt, ez olyan volt, mint
egy második megtérés. Azóta ezen rágódom, erről elmélkedem, és a sok külső félelem mellett, hova is kell állni, mit
is kell pontosan tenni, egy nagyon mély
belső boldogság érzése kezd eltelni bennem. Köszönöm!
Kedves Hívek, Tőletek azt szeretnénk
kérni, hogy legyetek türelmesek velünk,

és ne fogjátok vissza az örömötöket,
mosolyotokat, hiszen számunkra mérhetetlen nagy ajándék, Krisztus által, a
Veletek való találkozás! A gyermekeknek meg mondjátok meg, hogy a kiskeresztért az atyákhoz álljanak sorba, mert
sajnos azt nem adhatjuk mi!
szeretettel jegyzé: Fodor Julianna

Egy kis szenteskedés - Ki is az a Szent György?
A világegyház április 23-án ünnepli Szent Györgyöt, a magyar egyházban azonban – Szent Adalbert ünnepe
miatt – április 24-én emlékezünk meg
róla. A középkorban az egyik leginkább
tisztelt szent volt, egyike a tizennégy
segítőszentnek.
Szent György a IV. században,
de még Nagy Konstantin Milánói Ediktuma, a kereszténység felszabadítása
előtt (Kr.e. 313.) halt vértanúhalált
Krisztusért Lyddában, Palesztínában.
Györgyöt több mitológiai legenda hősével azonosították, ebből következtethetünk, hogy valóban kiemelkedő személyiség lehetett. A sárkányölő motívum
csak később született meg a nyugati
hagyományban.
Szent György Kappadókiából
származott, ami a Perzsa birodalom része volt. Édesanyja hatására keresztelkedett meg, és ahol lehetett, kiállt a keresztények érdekében. Emiatt a perzsa király, Dadianosz, üldözte Györgyöt, és el
is fogta. Börtönében borzalmas kínzásokat kellett Györgynek elviselnie. A legendák szögekről is beszélnek, melyeket
György fejébe vertek, hatvanat egyszerre. Talán ez a történet inkább azt akarta
jelképezni, hogy az Isten által óvott embernek nem lehet ártani, mert különben
lehetetlennek tűnik ilyen kínzások után
életben maradni. Krisztus egy látomásban elmondta neki, hogy szenvedései hét
évig fognak tartani, és ez idő alatt háromszor meghal és feltámad. Ezt a történetet szolgája, Paszikratész mint szemtanú írta meg. Más legendákban Diocletianus császár György üldözője, aki valóban a római császárok közül az utolsó
keresztényüldözőként szerepel a történelemben. György-templomokat már a IV.
századtól építettek Szíriában, Egyiptomban, Cipruson. A görög egyházban katonaszentként tartják tiszteletben, és a
nagyvértanúk közé tartozik. Rómában az
V. századtól volt saját temploma. Tisztelete a középkori Európában volt a legerősebb: a lovagok és a zarándokok oltalmazójának tekintették. Különösképpen a középkori Angliában volt nagy

kultusza: Oroszlánszívű Richárdnak
személyes védőszentje volt, és III. Henrik idejében az 1222-es oxfordi nemzeti
zsinaton az angol királyság oltalmazójává nyilvánították. A szigetországban
több mint százhatvan templomot szenteltek Györgynek, s ünnepét kötelezővé
tették. III. Eduárdtól ered az angol hadsereg csatakiáltása: „Szent Györggyel
Angliáért!”, valamint ő alapította Szent
György oltalmába ajánlva a Térdszalagrendet (1348). A szent lovag tisztelete
V. Henrik idejében érte el csúcspontját,
amikor a canterburyi érsek rendelkezése
szerint Szent György ünnepe ugyanazt a
liturgiai rangot kapta, mint a karácsony.
A reformáció ellenére az anglikán egyház is megőrizte György iránti szeretetét. A 20. század elején XV. Benedek
pápa Szent Györgyöt újból Anglia védőszentjének nyilvánította. Magyarországon is nagy tiszteletnek örvendett Szent
György. Károly Róbert alapított lovagrendet, mely szintén az ő nevét viseli:
Szent György Lovagrend. A cserkészek
példaképe is Szent György, aki megingathatatlan hittel, reményteli szívvel
segít másokon, a szegényeken, a védteleneken. György azonban a középkorban
sem kizárólag a lovagok, katonák szentje volt, hanem a földművelő népé is,
mint segítő szent. Számos ősi népszokás
kapcsolódik hozzá, vélhetően azért, mert
a névnapja tavasszal van. Időjósló nap is
ünnepnapja, például: a Szent György
havi eső „kergeti a fagyot”, viszont esős
májust jósol. Ha Szent György napján
akkora a vetés, hogy a varjú elbújhat
benne, úgy jó lesz a termés. Vagy:
ahány nappal megszólal Szent György
előtt a béka, annyival hallgat utána,
ugyanis hűvösre fordul az idő.
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A sárkánnyal megküzdő György kifejezi
azt a keresztényi meggyőződést, hogy a
hit megszünteti a démonok uralmát. A
történet így szól röviden: Egy város közelében, egy tó mélyén lakott a sárkány,
aki az embereknek sok fájdalmat okozott már. Mikor elfogyott a juh, amit a
sárkánynak adtak eledelül, akkor már
csak emberek maradtak, akikre sorsot
vetettek. Így jutott a választás a király
leányára is, aki sírva ment a sárkány elé.
Itt találkozott Szent Györggyel, aki felajánlotta lovagiasan a segítségét, és
Krisztus nevében harcképtelenné tette a
sárkányt. Miután a királyleánnyal és a
kába sárkánnyal visszatértek a városba,
György így szólt a néphez: „Ne rettegjetek, mert az Úristen küldött hozzátok,
hogy megszabadítsalak benneteket ettől
a sárkánytól. Ezért higgyetek Krisztusban, és keresztelkedjetek meg, akkor
megölöm ezt a sárkányt.” Így keresztelkedett meg a király és az egész ország,
György pedig kihúzta kardját, és megölte a sárkányt. Ugyanazon a helyen szép
templomot építettek, és az oltárnál élő
forrás fakadt, amely meggyógyított minden beteget, aki csak ivott belőle.
Április 24-én, Szent György napján,
Isten éltessen Téged neved napján és
egyben 71. születésnapadon is, kedves
György atya!
forrás: Katolikus.hu, Magyar Kurír, Legenda aurea

"Szeretettel hívunk benneteket
egyházközségünk közös zarándoklatára városunkért!"
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Imádkozzunk!

Kérjük, imádkozzunk az elkövetkezendő hónapban:
a betegekért, rászorulókért, halottainkért, háborúban szükséget szenvedőkért, a békéért, és azokért, akiket a
szívünkben hordozunk!

A hónap első péntekén, a szentmise
utáni szentségimádásban is várunk
Titeket, hogy személyesen is tudjunk
együtt imádkozni! Név szerint kérünk imádságot:
Súlyosan beteg Balázsért! Júliáért,
hogy legyen ereje a betegápolásban!

Szeretnénk imát kérni Háromszéki
Anettért! Szer etnénk imát kér ni
Piroskáért, akinek egy súlyos műtéte lesz! Szeretnénk imát kérni Margitért! Szer etnénk imát kér ni meghalt Tündiért és családjáért! Meghalt
Édesanyáért szer etnénk imát kér ni! Szeretnénk imát kérni beteg
édesanyákért! Szer etnénk imát
kérni egy súlyosan beteg unokáért!
Hargitay Kati és Laci biztos gyógyulásáért szeretnénk imát kérni! Szeretnénk imát kérni felnőtt gyermekeink Istenre találásáért! Papjainkért, a Plébániánk munkatársaiért
külön György atyáért, Bence atyáért, Zé-ért, szer etnénk imát kér ni!
Új és meglévő akolitusainkért szeretnénk imát kérni! Imádkozzunk külön
is a kárpátaljai magyarokért!
Fogadjátok szeretettel a hazánkért
érkezett két imakérést is:

Magyarországért, a választások
sikeréért, a magyarság lelki megújulásáért kérek imádságot!
„Mennyei Atyánk, Mindenható Istenünk! Irgalmas szeretetedre kérünk:
bocsájtsd meg bűneinket! Hazánk
megmaradásáért, erkölcsi megújulásáért könyörgünk, hogy megmaradhassunk kereszténynek és magyarnak! Kérünk adj istenfélő vezetőket
nekünk és legyen meg a Te szent
akaratod! Szűzanyánk, Magyarok
Nagyasszonya, könyörögj érettünk!”
„Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”
Mt 18,18-20

Házasságunk útján
Óbudaváron (egy Zánka és Nagyvázsony közötti településen) áll egy a
Schönstatt Család által építtetett kápolna
(és Családképző Központ), mely kiinduló- és végpontja egy kb. másfél kilométeres ösvénynek. Ez egy különleges út,
melyen 15 stáció található. Az egyes
állomások a házasság fontos eseményeit, feladatait, nehézségeit és korszakait
jelenítik meg.
Ez az út adta az ihletet, hogy március 19
-én, a Házas Hétvége közösség lelkinapján egy ehhez hasonló utat
járjunk végig a házaspárokkal, csak
Szentendre utcáin sétálva, végiggondolva házasságunk néhány korszakát. A mi
utunk 6 állomásból állt. Minden stációnál egy elmélkedést hallgattunk meg,
majd egy házaspár rövid tanúságtételét a
témával kapcsolatosan. Végül a párok
kettesben, csöndben beszélgetve sétáltak
és idézték fel életük egy-egy szép vagy
éppen nehéz pillanatát.
Földrajzilag a Keresztelő Szent János
templomtól indultunk el, gondolatban
pedig megismerkedésünk és esküvőnk
napjaihoz tértünk vissza. A Templomdombról leereszkedve a Rab Ráby tér
felé vettük az irányt, ahol kapcsolatunk
következő korszakáról, a kezdeti nehézségekről, az összecsiszolódásról elmél-

nehézségeiről hallgatunk értékes gondolatokat. Kentenich atya bátorít, hogy ne
féljünk, ha hibázunk ebben a ránk bízott
szép feladatban, hiszen „Isten hívott
arra, hogy gyermekeinket neveljük, és Ő
fogja a kezünket”. A Czóbel parkban
házasságunk egyéb nehézségeiről beszélgettünk, majd egy agapé után a Péter
Pál templomnál mondtunk közösen imát
a közösségért, betegeinkért és György
atyáért is (aki épp betegsége miatt nem
tudott velünk lenni).

kedtünk. Fontos tanulsága volt ennek az
állomásnak, hogy: „A boldog és boldogtalan házaspárokat nem az különbözeti
meg, hogy vannak-e különbözőségeik,
hanem hogy tudják-e őket kezelni.” (Mihalecz Gábor)
A Szamárhegyen, a Tobakosok keresztjénél, az otthonteremtésről gondolkodva
Bíró László püspök atya gondolatait is
felolvastuk, melyek rávilágítottak arra,
hogy: „a házaspár szeretetének tüze
élteti ezt a zárt világot, az otthonunkat.
A tűz fényt és melegséget ad, segítségével táplálék kerül az asztalunkra, azonban pusztítani is képes. Így otthonunk
lehet meleg fészek, de tűzfészekké is
válhat.” A Daru piacon a gyereknevelés
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Bíró László püspök atya a Házaspárok
útja című könyv előszavában értékes
gondolatokat fogalmaz meg, melyben a
keresztút és a házasság párhuzamára
hívja fel a figyelmet:
„Két ember vállalja hivatását: a szeretettel párosult szerelem lendületében elindul az eggyé vált közös úton. Ők is,
mint Jézus, találkoznak segítőkkel, siránkozókkal, gyermekekkel az elesésektől megterhelt úton. Akik végigjárják ezt
a házasság szentségéből kitárulkozó
utat, a végén Jézussal együtt hálaadással
mondják ki: érdemes volt. A szeretetből
odaadott élet a feltámadás fényében
ragyog már előttünk.”

Barna Domonkos és Anita

Péter-Pál Útján—2022. április

Programajánló

Templomi hirdetések

Családos kirándulásra hívunk Titeket!
Előző számunkban már olvashattatok egy kedvcsináló cikket
az ápr. 23-ai családos kirándulásról, amiben már a pontos útvonalat is bejártuk!
Találkozási pont: Lajos-forrás
Időpont: ápr. 23. szombat 9:30.
Indulás: 9:45
Mindenképp hozzatok magatokkal: sárálló bakancsot, réteges
öltözéket, esőkabátot, kullancsriasztót, nagy kulacsot, egész
napra elegendő szendvicset, naptejet, bármilyen többiekkel is
megosztható sós, édes finomságot, piknikpokrócot, szabadtéri
játékokat (labda, tollas, méta, stb.)!
A Lajos-forrásnál a túra elején tudunk kulacsokat tölteni, de az
utána útba eső források többsége nem mindig ad vizet. Ezért
érdemes nagyobb méretű kulaccsal, palackkal készülni úgy,
hogy kitartson végig.Számítsatok arra, hogy a túra nagyrészén
nem lesz térerő, igazi offline nap lesz!
Aki babakocsival szeretne csatlakozni, elénk jöhet a Sikárosirétre a Dömör-kaputól induló aszfaltúton. A Dömör-kapunál
lehet parkolni, onnan csak gyalogosan lehet továbbsétálni egy
kényelmes emelkedőn 5 km-t végig az aszfalton a völgyben
maradva. Egy aszfaltos elágazás van Pilisszentlászló felé jobbra, ott is tartani kell az egyenes utat. Az első nagy réti szakasznál balra fordulva a Sikárosi Vadászházig (tábla jelzi), majd a
vadászház kapujánál tovább jobbra fordulva kicsit át a patakon
a nagyrétig. A Szilágyi Bernát forrás környékén, a rét közepénél táborozunk le.
Találkozó a Sikárosi réten: kb. 12-re érkezünk oda a csapattal,
de természetesen előbb is ki lehet érni, vagy később csatlakozni. A rétről 15 óra tájban tervezünk hazaindulni, visszaérés a
Lajos-forráshoz kb. 17 órakor.
A túra létszámának előzetes becslése érdekében örömmel veszszük,
ha
előzetesen
jelentkeztek
a
kekesi.kovacs.miklos@gmail.com emailcímen a létszám megadásával.
Akinek bármi további kérdése van, szeretné a túra útvonalát
vagy a babakocsival bejárható útvonalat okostelefonra megkapni, hogy tudja követni a túrát navigációval, vagy odataláljon önállóan a babakocsis útvonalon, nyugodtan keressen
ugyanezen az emailcímen!
Szeretettel, Kékesi-Kovács Miklós

Közösségi híreink
Temetések, keresztelők

- április 3-án a Szentföld javára lesz gyűjtés a szentmisék alatt.
- április 3-án a parlamenti választások és a népszavazás. A keresztény értékrend szerint válasszunk és szavazzunk.
- "Íme most felmegyünk Jeruzsálembe - virágvasárnaptól húsvétvasárnapig" címmel április 6-án este 7
órakor a plébánia hittanter mében, nagyheti liturgia ismertető lesz melyr e minden ér deklődőt szer etettel várunk.
- A nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtés még egy hétig,
virágvasárnapig tart, hálásan köszönjük adományaikat.
- április 8-án az eddigi évekhez hasonlóan városi keresztutat végzünk. A ker esztút az esti szentmise
után indul, 19.30-kor a PéterPál templom elől.
- április 8-án a költészet napjához kapcsolódva előadó
estet szer vezünk a Kolping házban 16 ór ai kezdettel. A magyarul is megjelent, Jan Twardowski "Egy
remete skrupulusai" c. kötetből, Molnár Valéria és
végzős lengyel iskolások előadásában hangzanak el
versciklusok, ill. Bajovics Milán zeneszerző versekhez komponált zenéjét hallgathatjuk meg.
- A Szent András Katolikus Általános Iskola és
Óvoda ker esztény közössége új kollégákat keres.
Az iskola a 2022/2023-as tanévtől alsós tanítói állást
hirdet, valamint testnevelés-bármely, vagy technikabármely szakos kollégát keres a felső tagozatra. Jelentkezni április 30-ig az iskola e-mail címére
(szentandrasisk@gmail.com) vagy postai úton eljuttatott (2000 Szentendre, Bajcsy-Zs. út 4.) önéletrajzzal
lehet.
- Ismét megrendezésre kerül egyházközségi táborunk Mátr aver ebély-Szentkúton. Időpontja: július
6-tól 9-ig (szerdától szombatig). Már lehet jelentkezni
a plébánia honlapján (online) vagy a sekrestyében
található formanyomtatványon. Addig is írjátok be az
időpontot a naptáratokba! Szeretettel várunk mindenkit!
- április 10-én, Virágvasárnap megkezdődik a Nagyhét. Nagyhéten hétfőn az esti mise keretében a betegek szentségét lehet felvenni. Előtte 18 órától gyónási
lehetőség lesz. Kedden 14 ór ától a gyer mekek számára, szerdán 18 órától a felnőttek számára lesz gyónási lehetőség a Péter

Imádkozzunk nemrég eltemetett testvéreinkért! Név szer int: Vadas István, Máté Józsefné, Szabó Rozália testvéreinkért!
Nyugodjanak békében!
Örüljünk együtt új keresztény testvéreinknek! Név szer int: Koppányi Dor kának, Koppányi Zorkának, Wachs Zsigmondnak, Benyó Olivér Györgynek, Benyó
Patrik Zsoltnak, Zelena Miklósnak és Szabó
-Szeleczki Lucának!

- Megjelent az áprilisi Adoremus, a sekrestyében kapható.
- A Szent András Óvodába dajkát keresünk! Érdeklődni az óvodában lehet!

Péter-Pál Útján, A Szentendrei Római Katolikus Egyházközség lapja, 194. szám.
Felelős kiadó: Blanckenstein György plébános, Szentendre, Bajcsy-Zs. u. 2.  26/ 312-545.
Cikkeket és észrevételeket szeretettel várunk: peter.pal.osvenyen@gmail.com Szerkesztő: Fodor Julianna, Rósáné Ütő
Csilla, Farkas Viktória . Lektorálta: Kapás Ferencné, Vörös Tamás. Készült 150 példányban.
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