
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Veni Sancte 
Tanévkezdet Szentlelke, jöjj!

Minden tanév kezdetekor a Szentlelket 
hívjuk. Munkánk kezdetén ott áll a 
nekiveselkedés, a rástartolás, az 
összpontosítás, egy nagy lélegzet-
vétel… Ezek a jól ismert szavak öltenek 
vallásos jelentést, amikor mindehhez 
Isten erejében, Isten 
szent Lelkével akarunk 
hozzákezdeni. Az Olim-
pia azzal az ősi hagyo-
mánnyal indul, hogy az 
olimpiai lángot az 
istenek hegyén a 
természetes napfény 
sugaraival meggyújtják. 
Veni Sancte Spiritus: 
Jöjj, Szentlélek, és 
legyen a Te jelenléted, 
mint egy nagy isteni 
gyűjtőlencse,  
- ami összegyűjti széttartó, kósza 
energiáim sugarait,  
- ami ráfókuszálja értelmem és akaratom 
fényét a faladataimra, 
- ami tüzet gyújt, és beleégeti Isten 
szerető akaratát a magam akaratába. 
Azért is jó a Szentlelket hívni tanév 
kezdetén, mert általa Jézus két dolgot 

ígér: „Eszetekbe juttat mindent…” – 
Eszembe juttatja a volt hittanos társakat, 
az előző tanév gyümölcseit, amire 
ráépülhet az idei. Eszembe juttatja a 
nyári hittan táborok élményeit, a 
bontakozott barátságokat. De az is 

előfordulhat, hogy 
ráébreszt a lelki életem 
nyári kifulladására…? (Év 
eleji szentgyónás!) 
„Megtanít benneteket 
mindenre…” Pál apostol 
szerint „a Lélek mindent 
átlát, még Isten mélységeit 
is,…. hogy megismerjük, 
amit Isten nekünk aján-
dékozott. Ezt hirdetjük is, 
a Lélek által tanított 
szavakkal, lelkiekhez lelki-
eket mérve.” (1 Kor 2,10) 

A keresztény hagyomány villámfényhez 
hasonlítja a Lélek működését, ami a 
sötétségben egy szempillantás alatt 
(be)láthatóvá tesz mindent. Leesik a 
tantusz. Például egy pillanat alatt 
megértem és már szánni tudom a 
rosszindulatú kollégát, akire addig csak 
haraggal tekintettem. A szentek 
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példájából lendületet vehetnek eddigi 
lanyha tanulmányaim. A szentáldozás 
pillanata hirtelen megvilágosodik, és élő 
találkozássá válik. A Szentlélek tanít… 
Újra és újra beírat az Evangélium 
iskolájába. Tanítvány leszek magam is!  
Kívánok kicsiknek és nagyoknak, egy-
házközségünk minden tagjának friss 
indulást! 
 

Gödölle Márton plébános 

Vers 
 
Sík Sándor 
Himnusz Kalazanci Szent Józsefhez 
 
Szentje és atyja Kegyes Iskoláknak, 
Nagyra törekvő nemes ifjúságnak 
Hitre, tudásra, szép életre, jóra 
Példaadója! 
 
Zsenge korodtól hallottad a Hangot: 
A hivatásét, mely szívedben zsongott 
S mentél utána egy életen végig, 
Róma szívéig. 
 
Hittel utána Isten hívásának 
Mentél szívéig szegény ifjúságnak. 
Szent nyomaidban vívja nemes harcát 
Ifjú magyarság. 
 
Híven a széphez, az igazhoz, jóhoz 
Állhatatosan az Isteni Szóhoz 
Menni előre, hogy az Úrhoz érjünk: 
Légy a vezérünk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyári táborok 
 
Az idei nyár gyorsan és nagyon 
tartalmasan telt el. Július 26-tól 
augusztus 1-ig hittanos tábort 
szerveztünk Nógrádba. Márton atyával 
együtt nyolc felnőtt felügyelt a 34 
gyerekre. A tábor hangulatát érzékelteti 
az egyik résztvevő szülő által írt 
beszámoló. 

Márton atya vezetésével lelkes ifjaink is 
útra keltek. Kalandokban és élmé-
nyekben gazdag táborukról szól a tábor 
hangulatát friss stílusával is megidéző 
második beszámolónk. 
 

 
Egy hét Isten tenyerén 

 
Nógrád festői szépségével fogadott 
bennünket, az első esős napok ködfelhős 
fátyolán át is megmutatta varázslatos 
arcát. Az eső kitűnő példája volt annak, 
hogy Isten mindent jóra tud fordítani. 
Ezeket a délelőttöket a helybéli iskola 
tornatermében töltöttük. A gyerekek 
annyira jól érezték magukat, hogy nem 
is a jó időért, hanem újabb esőért 
imádkoztak. 
Emellett persze rengeteg más szép 
élményben is részünk volt, mint pl.: 
rövidebb és hosszabb túrák, szentmisék a 
természetben, Isten szabad ege alatt, 
számháború a nógrádi várban, vetélkedő, 
színes délután és tábortűz. A 

Volt még idő becsengetésig… 
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legfontosabb ezen egy hét alatt azonban 
lelkünk épülése volt.  
A gyerekek kivették részüket a ház 
körüli munkából, segítettek mosogatni, 
teríteni, főzni, részt vállaltak a 
miseügyeletekben és az imák 
megszervezésében. 
Megtanulták, hogy felelősséggel 
tartoznak egymás iránt, a nagyobbaknak 
figyelniük, vigyázniuk kell a kisebbekre, 
a kisebbeknek pedig megbízniuk a 
nagyobbakban, a felnőttekben. Márton 
atya a szentmisékbe csempészte Moha 
bácsi szívhez szóló meséin keresztül a 
szeretet fontos szabályait, hogy kicsik és 
nagyok úgy tudjuk élni napjainkat, hogy 
adandó alkalommal feltétlenül eszünkbe 
jusson egy-egy jó tanács. Hogy el ne 
felejtsétek: 

— Csendben tedd a jót! 
— Engedj szeretetből! 
— Tudj bocsánatot kérni! 
— Ne hagyd magad kötélen rángatni! 
— A szeretetben legyél nagy! 

 
Remélem, hogy kivétel nélkül minden 
gyermek szívébe beleivódtak a 
segítőkészség, a felelősségérzet és a 
szeretet apró cseppjei. Az óvodástól a 
nyolcadikosig, a felnőttekig mi 
mindannyian megéltük az együttlét 
örömét, az együvé tartozás fantasztikus 
élményét. 
Kincsesláda került a birtokunkba, 
amelyet az elkövetkezendő év során 
bármikor kinyithatunk, ha elfáradtunk, 
elkeseredünk, megingunk, hogy erőt, 
bátorságot, hitet merítsünk belőle. 
És még valami: nem csak ezen egy hét 
folyamán, továbbra is Isten tenyerén 
vagyunk. 
 

Barna Bertalanné 
 

_______________________________________________________ 

Zempléni ifi vándor-túra 
 
Idén nyáron Márton atya úgy döntött, 
szeretne mesebeli kalandokra lelni 
bogarak közt valamerre a Zemplénben, 
így összeszedte bátor kis (11 fős) 
csapatát. Mi persze örömmel vágtunk 
bele – ekkor még nem sejthettük, hogy 
mi is az a „szintben menés”. 
Nekivágtunk ép lábbal, jól megpakolt 
hátizsákokkal lelkesen. A túra folyamán 
a lábunk behólyagosodott, a táskáink 
megszabadultak a felesleges holmiktól, 
de a lelkesedésünk csak itt-ott a nagyobb 
sziklafalaknál tört meg. Utunkat 
Kékeden kezdtük meg a saját lábunkon 
(odáig vonattal és busszal röpültünk). 
Még dúlhatott az önzés az első napon. 
De 0:00 perckor életbe lépett az előre 
megbeszélt őskeresztény vagyon-
közösség, és kommunánk az „együtt 
dőzsölünk - együtt koplalunk” elv 
szerint haladt (aludt) tovább. Első esténk 
Hollóházán ért minket, ahol a kedves 
fogadtatás és a táj szépsége úgy 
megfogta a társaságot, hogy két napot is 
ott töltöttünk. A későbbiekben megjártuk 
a Nagy-Milicet, láttunk Pálos 
kolostorromot, a Regéci, a Boldog-
kőváraljai, és az Amadé várromot. A 
vonatjegy 2000 Ft, az élelem 4000 Ft… 
de az élmény megfizethetetlen. A 

 
Gyermek katedrális 
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lenyűgöző tájról nem is mesélnék többet, 
csak a bensőséges hangulatról, ami 
eluralkodott a vándorokon. Az egyik 
legmeghatóbb pillanat Telkibányán ért 
minket, ahol a polgármesterasszony 
nagylelkűsége révén bejuthattunk egy 
középkori kápolnába misét celebrálni. A 
nagy összetartás pedig azokban a 
percekben mutatkozott meg, amikor 
lemaradt valaki, vagy egy (esetleg az 
összes) fájós váll masszázst kívánt, vagy 
amikor kollektíve kontaktlencsét 
kerestünk a földön egy hosszabb 
menetelés után, esetleg az “elrejtett 
kullancsok megtalálása a másikon” 
kezdetű interaktív játékban (ha ezt egy 
szülő megtudja...). Történtek velünk 
csodák is: a „már csak két kilométer” 
mondat elhangzása után még nyolcat 
sikerült mennünk, vagy például a Nagy-
Milicen a 4 zsemléből szervírozott 
ebédből még maradt is… Találkoztunk 
nálunk is őrültebb társasággal, akik 
végignézve rajtunk habozás nélkül 
befogadtak és tábortüzükhöz ültettek 
minket, fáradt utazókat, négy napos 
gyalogtúra-illatunkkal együtt. Ők voltak 
a Hajszolósok, akik társaságunknak 
adták a csokifagyis csiga legendáját. De 
elmesélni egy ilyen élményt azoknak, 
akik nem voltak ott, olyan, mint kívülről 
nyalogatni a lekvárosüveget. Ezért azzal 
zárnám, hogy jövőre mindenkit 
szeretettel vár Márton atya a következő 
vándortáborba! 

ifj. Pekker János 

Olimpia „felülnézetből” 

„Hiszek a véletlenben, mely megett  
Isten nevet…” (Mécs László)  

 
Vagy a Szűzanya – tehetnénk hozzá, a 
múlt héten véget ért athéni nyári 
olimpiai játékok egyik felemelő 
mozzanatára utalva. Mint köztudott, az 
első magyar aranyérmet Nagy Tímea 
párbajtőröző szerezte (csakúgy, mint 
négy évvel ezelőtt a sidney-i olimpián), 
méghozzá augusztus 15-én, Nagybol-
dogasszony ünnepén. Az olimpiák 
történetében ez volt a 150. magyar 
aranyérem - és éppen 150 éve hirdette ki 
a pápa a Szeplőtelen Fogantatás 
hittételét. Elgondolkoztató egybeesések! 
Vajon a rendkívül szimpatikus 
sportolónő tudatában van-e ennek a 
gyönyörű szimbolikának? Akárhogy is, 
megnyerő nyilatkozataival méltán került 
be sok magyar sportrajongó szívébe! 

 
Tervezett zarándoklatok 

 

Ismét itt az ideje, hogy zarándokolni 
menjünk! Szeptember 11-én, szombaton 
reggel háromnegyed 7-kor Péliföld-
szentkeresztre indulunk innen a templom 
elől. 1000 Ft az útiköltség szemé-
lyenként. Ide még 10 utast vehetünk fel. 
Pál atyáék szervezik az utat. 
Október 9-én, szombaton Magyarok 
Nagyasszonya tiszteletére szeretnénk 
Márianosztrára zarándokolni. Ekkor 
Márton atya is velünk jön. Odafelé 
menet Szobon a temetőben meglá-
togatjuk Csorba Imre atya sírját. Aki a 
kiskertjéből virágot szeretne hozni, tegye 
meg! A hálánkat fejezzük ki vele. 
1250Ft az útköltség. Még kb. 20 hely 
van. 
Október 13-án, szerdán Jánoshidára 
megyünk. Nagy fatimai ünnep van ott 

De nehéz a … hátizsák! 
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ekkor. Pál atyával máskor is voltunk már 
ott, most is az ő szervezésében megyünk. 
A temetőbe is kimegyünk Albert atya 
sírjához. Megdöbbentő a könnyező 
Szűzanya-szobor a síron. Értem, miattam 
is sír? Velem együtt sír? Ez az út is kb. 
1000 Ft-ba kerül. 

Még egy nagyon időszerű zarándoklatra 
hívom fel a figyelmeteket! Minden első 
csütörtökön az esti szentmise után egy 
órás szentségimádást tartunk itt a 
templomban. Az Oltáriszentségben 
elrejtőzött Jézus vár mindannyiunkat 
fontos megbeszélésre. Ne hanyagoljuk el 
ezt a pompás alkalmat! Közelebb 
kerülhetünk Urunkhoz, de problémáink 
megoldásához is! Másik ilyen lehetőség 
minden héten pénteken este fél 9-től 9-ig 
a csendes szentségimádás. Az elcsen-
desült estében saját szavaiddal 
elmondhatod, átélheted örömeidet és 
fájó gondjaidat Jézus valóságos 
jelenlétében. Nincs jobb alkalom a 
vigasztalásra, tisztázódásra, mint ez a 
csendes szentségimádás. Különben hogy 
mondhatod, hogy szereted őt, ha ekkora 
utat sem teszel meg, hogy személyesen 
beszélgessél vele? Ugyanez, de sokkal 
könnyebben elérhető az első vasárnap 
délutáni szentségimádás. Szoktunk lenni 
vagy húszan a tizenötezerből. De te meg 
én biztosan ott leszünk! 
Őszinte tisztelettel és szeretettel: 

Szarvasné Marika néni 

Gyerekeknek 
Szeptemberi számunkban elsősorban 
hozzátok szólunk, gyerekek! Az 
iskolakezdéssel a ti életetekben követ-
kezik be a legnagyobb változás: vége a 
felhőtlen pihenésnek, nyaralásnak, 
táborozásoknak és ismét megszólal a 
csengő az iskolában. És bár súlyra 
biztosan többet nyomott a hátizsák, 
mégis nehezebb az iskolatáska.  De 
reméljük, hogy a nyári élmények erőt 
adnak nektek a hűvösebb és szürkébb 
napokhoz is – és ne feledjétek: jövőre 
ismét új nyár, új élmények várnak rátok! 
Az alábbiakban ismertetett szent 
bemutatásának módja eltér a korábban 
megszokottaktól: nem életrajzi adatok és 
ismeretek sorakoznak egymás után, 
hanem életszerűvé varázsolt módon, 
megidézett párbeszédek segítségével 
mutatjuk be Szent Tarziciusz életét. 
Ministránsaink számára különösen 
érdekes lehet, hogy a gyermek szent a 
ministránsok védőszentje is. Legyetek rá 
büszkék, és próbáljátok meg követni a 
lelkületét! 

 
Példaképeink: Szent Tarziciusz 

  Róma utcáin egy tizenkét éves fiú siet a 
város kapuja felé. Még alig hajnalodik. 
Szíve a torkában ver a nagy sietéstől, 
midőn a szaláriai kapuhoz ér. 
- Állj, ki vagy? – kérdi az őrséget álló 
katona és lámpájával a fiú arcába világít. 

Szabadtéri oltár a táborozáskor 
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Hová, hová ilyen korán? Még ágyban 
lenne a helyed! 
  A fiú fölemeli a fejét, megismeri a 
katonát. 
- Ne tarts vissza Rufusz, sietős a 
dolgom! 
- Á, te vagy az Tarziciusz? 
- Persze, hogy én vagyok. Tudtam, hogy 
itt te állsz őrségben, ezért jöttem erre. Te 
mondtad a múltkor a katakombában, 
hogy itt teljesítesz szolgálatot. Én most 
is oda sietek szentmisére. 
- Akkor nem tartalak vissza, imádkozz 
értem is! Meg aztán vigyázz magadra! A 
császár újra elrendelte a keresztények 
üldözését. Az elmúlt éjjel sok társunkat 
elhurcolták. Azt hiszem, tudod, mi vár 
rájuk! Légy nagyon óvatos! 
- Ne félts engem, felelte Tarziciusz. 
Vigyázz magadra! 
- Én nem számítok. Egy katona mindig 
kockáztatja az életét. Te azonban még 
olyan fiatal vagy. 
- Jó, jó öreg Rufusz, de most már 
megyek, mert a végén elkések a 
szentmiséről. 
Nem sokkal ez után Taziciusz a 
szentmisén segédkezett. Mise közben az 
ősz püspök beszédet intézett a hívekhez. 
A szeretetről beszélt, ami a legnagyobb 
erő a világon. Erősebb, mint a 
szenvedés, erősebb, mint a halál. Ez a 
szeretet hozta közénk Jézust és az ő 
szeretete vezeti hozzá a vértanúkat is. 
Sajnos az egyház számára ismét 

elérkezett a megpróbáltatás ideje. Sokat 
közülünk elhurcoltak és börtönbe zártak. 
Aki nem hajlandó megtagadni hitét, azt 
halálra ítélik és a cirkuszban a vadállatok 
elé vetik. Isten adjon erőt nekik! Valamit 
azonban nekünk is kell tennünk 
érdekükben. Ezért szentmise után jelent-
kezzenek azok, akik elvinnék a börtönbe 
Jézus testét, az erősek kenyerét! 
  Folytatódott a szentmise és Tarziciusz 
egyre arra gondolt, hogy ő is jelentkezik 
a nagy feladatra. Mise végén többen is 
ajánlkoztak, de legtöbbjük alkalmatlan 
volt erre a kockázatos vállalkozásra. 
Tudták róluk a pogányok, hogy keresz-
tények. Ekkor jelentkezett Tarziciusz. 
Olyan állhatatosan ajánlkozott, hogy 
végül mellette döntött a püspök. Róla 
még senki sem tudja, hogy keresztény, 
ezért több esélye van a börtönbe jutásra. 
Jézus testét aranyos dobozba helyezték 
és selyemkendőbe csavarták. Tarzicius 
reszkető kézzel rejtette köntöse alá és 
elindult. 
Mire a szaláriai kapuhoz ért, ragyogóan 
sütött a nap. A város ébredezett. 
- Halló, Tarziciusz, már meg sem 
ismered öreg barátodat? – kiáltott rá 
Rufusz. 
Tarziciusz megállt és súgott valamit a 
katonának: - A Jézust viszem a 
börtönben sínylődő keresztényeknek. 
  Ekkor Rufusz meghajolt és útjára 
bocsátotta a Jézust hordozó fiút. 
  Tarziciusz útközben egyre azon törte a 
fejét, hogyan juthatna be a börtönbe.   
Már a börtön közelében járt, amikor 
nevén szólította valaki. 
- Halló, Tarziciusz, hová sietsz? Már 
háromszor kiáltottam és te rám se 
hederítettél. 
  Tarziciusz megfordult és Florens nevű 
osztálytársát látja maga előtt. 
- Hagyj most, sürgős dolgom van! 
- Azt már nem! – kiáltja Florens. Gyere 
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játszani, éppen te hiányzol! 
-  Mondtam már, hogy nem lehet. 
- Akkor gyáva vagy, mert egy rendes 
fiúnak mindig van kedve játszani. 
  Tarziciusznak fejébe szállt a vér. A 
legszívesebben földhöz vágta volna 
társát, aki őt gyávának nevezte. De 
Jézusra gondolt és a szenvedő keresz-
tényekre. 
- Nini, valamit rejtegetsz a kabátod alatt? 
Mi az? 
- Semmi közöd hozzá! - és jobb kezét 
védően maga elé tartotta. 
  Közben előkerültek a többi játszó-
társak, és Florens őket is Tarziciusz ellen 
hangolta. 
- Tarziciusz nem akar játszani és valamit 
rejteget a köntöse alatt. Talán lopott 
valamit! Meg kell mutatnia! 
  Ezzel nekiestek Tarziciusznak, hogy 
erőszakkal elvegyék a rejtegetett kincset. 
Néhány felnőtt is odalépett, majd valaki 
elkiáltotta magát: 
- Én ismerem ezt a fiút. Ő is a szamarat 
imádó keresztények közé tartozik. Lehet, 
hogy a keresztények Istenét rejtegeti a 
köntöse alatt. El kell venni tőle! 
- Istenem, adj erőt, hogy megvéd-
hesselek, fohászkodik Tarziciusz. 
Minden erejét összeszedi, hogy 
megvédje Jézust. 
- Üssétek agyon a keresztény kutyát! - 
kiáltja valaki. 
  És ütik a szegény fiút, ahol csak érik. 
Számos sebből vérzik és már a 
selyemkendőt is kitépték a kezéből. Már 
csak az aranyos dobozt szorongatja 
tenyerében. 
  Florens maga is megrémül és már 
bánja, hogy ilyen bajba keverte társát. 
Közben a kis hitvalló előtt elsötétül a 
világ és érzi, elhagyja ereje. 
- Jézusom, most már te védd meg 
magadat, mert én nem tudlak 
megvédeni! 

  Már-már a durva kezek szétfeszítik 
öklét, amelyben Jézust szorongatja, 
mikor az utolsó pillanatban felharsan 
egy kemény férfihang: 
- Mi történik itt? Mióta lehet Róma 
utcáin egy védtelen gyermeket 
agyonverni? Ha valaki még egy újjal 
hozzáér, azt keresztülszúrom a 
kardommal. 
  Tarziciusz megismeri Rufusz hangját, 
aztán elveszíti eszméletét. A katona 
karjába veszi a vérző gyermeket és 
beviszi egy közeli keresztény házába. 
Mikor Tarziciusz magához tér, a püspök 
atya áll előtte. Megáldoztatja a haldokló 
fiút. Közben bejön a szobába Florens és 
bocsánatot kér Tarziciusztól. 
- Megbocsátok, suttogja, csak azt vond 
vissza, hogy gyáva vagyok. 
- Ó nem, te vagy a legbátrabb Rómában! 
Hidd el, én ezt nem akartam. 
- Nincs semmi baj. Boldog vagyok, hogy 
megvédhettem Jézust és találkozhatok 
édesanyámmal a mennyben. 
  A fiúk és felnőttek nem bírták 
visszatartani könnyeiket. A kis hős pedig 
mosolygott és kezét nyújtotta társainak. 
Aztán lassan elernyedt keze szorítása és 
a bátor szív utolsót dobbant. Megren-
dülve térdeltek le a jelenlevők. A püspök 
törte meg a csendet: 
- Nincs okunk a szomorkodásra. Egy 
fiatal és bátor gyermek visszatért 
Istenéhez. Az egyház gazdagabb lett egy 
szenttel, aki imádkozik küzdő tagjaiért. 
A szeretet adott neki erőt, hogy életét 
adja Jézusért. 

W. Hünermann nyomán 
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Képrejtvény 
- Hogyan teremtette Isten a legyet? (A 
választ a képrejtvény tartalmazza.) 
 

 

 
 

Hirdetések 
Szentmisék rendje: 
Vasárnap és ünnepnap: De. 8 és 10 
órakor és este 6 órakor. 
Hétköznap: Minden reggel 7 órakor; 
este 6 órakor: hétfőn, csütörtökön és 
pénteken. 
Litánia: Vasárnap az esti szentmise előtt 
fél órával. 
Elsővasárnapon az esti szentmise előtt 
egy órával szentségimádás. 
Elsőcsütörtökön az esti szentmise után 
szentségimádás Jézus Szíve tisztele-
tére. 
Minden péntek este ½ 9-től fél óra 
csendes szentségimádásra van lehetőség 
a templomban egyházközségünk meg-
újulásáért. 
Gyóntatás: A reggeli szentmisék előtt 
és alatt. Vasárnap a szentmisék alatt. 
Minden pénteken du. 5-től 6-ig. 
A plébániahivatal félfogadási ideje: 
Hétfő és Szerda           De. 9-11 óra 
Kedd és Péntek           Du. 16-18 óra 
Esküvőt 3 hónappal előre kérjük 
bejelenteni.  
Keresztelési, bérmálkozási kérelmet a 
plébánossal kell megbeszélni. 

Plébánosi hirdetések: 
INDULNAK A PLÉBÁNIAI HITTANOK! 
Óvodástól egyetemista korig minden 
korcsoportnak tartunk hittanórát. De in-
dul ifjú házas hittan és felnőtt Bibliaóra 
is. A tavalyi évben 91 plébániai hittano-
sunk volt, de idén jóval többre számí-
tunk, ezért a csoportok időpontjai a 
jövő héten válnak véglegessé. Minden 
hittanos részére kérek kitölteni 
jelentkezési lapot. Figyeljétek a 
hirdetőtáblát! 
Előző tanév 2. félévében megkezdődtek 
a hittanos kirándulások egy-egy szomba-
ton. Az ősz folyamán is hívjuk a hittano-
sokat. Előre láthatóan a következő szom-
batokon megyünk kirándulni: szept. 25., 
okt. 30., dec. 4. Írjuk be naptárunkba! 
Megújult templomunk gyóntatószéke. A 
kor igényeinek megfelelően egyik 
oldalán eltávolítottuk a rácsos oldalfalat. 
Így személyesebb gyónási találkozásra 
nyílik lehetőség. Éljünk vele! 
Péntekenként az esti szentmisét Márton 
atya celebrálja. Előtte egy órát gyóntat. 
Elsőpéntekenként különösen hívom a 
híveket, és a misét plébániánkért aján-
lom fel.  
Október 9-én szombaton Márton atya 
vezetésével egy napos buszos zarándok-
útra indulunk Vácon át Márianosztrára. 
Lehet még jelentkezni. 
Még mindig nagyon kevesen fizetik 
egyházközségünkben az önkéntes hozzá-
járulást (egyházi adót), ami lelkiismereti 
kötelezettség a plébánia katolikusai szá-
mára. A Püspöki Kar határozata szerint 
ez a bruttó bevétel 1 %-a. Lehet évente 
vagy félévente vagy még gyakrabban fi-
zetni az irodában vagy szentmisék után. 
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