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Advent: Fény a sötétben!
Advent kezdetén egyetlen kicsi
gyertyát gyújtunk a sötétben, azután
kettőt, hármat, majd négyet, végül a
karácsonyfa
gyertyái
mindent
betöltenek világossággal, és fénybe
borítják a fa alatt a jászolban fekvő
„Gyermeket”. Adventben újra kezdjük
észrevenni a pici
fényeket és várunk. Nem arra,
hogy
maguktól
megnőjenek, hanem arra, hogy
ezek másokhoz eljussanak. „Kicsiny
kis
fényemmel
világítani fogok!”
Ez a sor az egyik
gyermek-énekünkből való, amit
hittanokon éneklünk. Olyan a kis
fény, mint a kicsinyke hit, amiről
Jézus mondja: Ha csak akkora hitetek
lesz is, mint a mustármag (de azt
használjátok!),
akkor
hegyeket
mozgattok el vele. Ezért várakozunk is,
és egyszerre teszünk is. Azt jó tennünk,
amire a Lélek, Isten Lelke indít.

Ezerféle módon szólít, de rejtetten.
Úgy, ahogy egyszer egy anyuka
fogalmazta: „Töprengtem, hogy hogyan
szólít meg engem a Lélek. Aztán
pillanatok alatt lejátszódott bennem egy
villanás az életemből, amint ülök a TV
előtt, és megszólal bennem egy hang,
hogy most tulajdonképpen
teregetnem
kellene. Vagy egy
elnyújtott
hosszú
„anyúúú…”, ami többedik hallásra már
idegeimre megy, és az
én türelmetlen „Várj
egy kicsit. Mindjárt!”
válaszom, mert a saját
dolgom éppen fontosabb volt. Most
értettem meg, hogy
ezek a Lélek hívó
szavai voltak.” Ilyenek
a kicsi fények, amelyek az év minden
napján fellobbannak, de adventben
talán jobban figyelhetünk rájuk, és
követhetjük őket. Jézus születése a fény
érkezése. A léleknek abba a
tompaságába,
amiből
nehezen
mozdulunk ki. A Teremtő Isten bújik
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egy kiszolgáltatott gyermek alakjába,
hogy felismerjük: Ő eszköztelenségében,
kicsinységében is az Ajándékozó!

Hogyan ünnepeljük adventet?
Adventben Jézust várjuk. De Isten is
vár, vár valamit. A válaszunkat várja.
Azt várja, hogy hallgassunk rá, engedelmeskedjünk neki, igyekezzünk a jóra,
szeressük az embereket. Az adventi idő
jó alkalom arra, hogy megvigasztaljuk
azokat, akik szomorúak, segítsünk
azokon, akik bajban vannak, megkeressük azokat, akik magányosak.

Kívánok áldott és gazdag adventet és
szent Karácsonyt!
Márton atya
Vers
Csanád Béla: Advent
Hová tűntek az óriás
virágok az éjszakai égről?
Hová lettek a hangok?
Életünk bozótjait rendezgetjük csak,
s nem értjük
a szabadság látomásait.

Az Egyház a Szentírásból három nagy
példaképet állít elénk az advent
folyamán:
- Izaiás, a Megváltó várásának
legnagyobb prófétája, az Úr szavait így
tolmácsolja: „Tudjátok, milyen böjt és
ima tetszik nekem? Ha eltávolítod
körödből az igát, az újjal mutogatást és a
gonosz beszédet, ha odaadod az
éhezőnek kenyeredet, és jóllakatod az
elnyomottat,
akkor
felragyog
világosságod.” (Iz 58,9-10)

Pedig csak a hang létezik igazán,
mely nevünkön szólít a dolgok
erdejében,
csak a látomás létezik,
mely átragyogja a tárgyakat,
az úttalan éjszakákat is,
a fogyhatatlan közeledő hajnal
és a vágy és a kiáltás
jöjj el,
jöjj!

- Keresztelő Szent János a Messiás
útjának közvetlen előkészítője volt. Ezt
mondja: „Akinek két ruhája van, az
egyiket adja oda annak, akinek nincs. S
akinek van mit ennie, ugyanígy
tegyen…” (Lk 3,11)

Klaus Hammerle: Önmagadig
Ő nem a kapuból hív téged.
Nem magas pódiumról szólít.
Eléd siet, közel jön hozzád.

- És mit mond Szűz Mária? Mit mond
ő, akiben valóságosan testet öltött Isten
Fia? Mária nem mond semmit. Mária
meghallotta, hogy ő lesz Isten anyja, és
elment szolgálni Erzsébetnek.

Indulj hát felé, menj elébe te is
Annak,
Akinek sehol sem adtak szállást.
Menj elébe
egészen addig,
ahol te és én találkozunk.
Menj elébe
egészen önmagadig.

Akkor lesz igazán gyümölcsöző az
adventi előkészületünk, ha mi is
Máriaként
kezdjük
szolgálni
az
embereket. Így valóban megszületik
bennünk Jézus.
2
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Néhány élet-morzsa hittanosoktól
korábbi évek adventi tapasztalataiból:

Hajnali (Roráte) misék adventben!
Adventi időben minden hétköznap
Roráte-misét tartunk reggel 6 órakor.
Az adventi készület igényes és szép
megélése lehet diákoknak, dolgozóknak
és nyugdíjasoknak egyaránt, ha adventi
napjaikat
szentmisével
kezdhetik,
legalább a hét egy vagy néhány napján.
A ministránsokat külön is hívjuk
ezekre a misékre. A templomot ¾ 6-kor
nyitjuk. Az utolsó roráte mise december
23-án, szombaton lesz.

„Néhány nap úgy készültem az esti
közös imára, hogy előtte elolvastam az
aznapi evangéliumot. Amikor a koszorú
köré ültünk, jobban tudtam imádkozni.”
(Klári)
„Mikulásra sok csokit kaptam. Azzal
akartam örömet szerezni Jézusnak, hogy
a felét rögtön félretettem, és abból
minden nap vittem az iskolába, és
odaadtam olyanoknak, akik szegényebbek voltak, és nem tudtak venni a
büfében.” (Dóri)

Hosszú évekig nem volt alkalmam az
adventi hajnali misékre járni, mivel
másfél-kétévente születtek a gyerekek,
így mindig "kötve voltam"... Közben a
nagyobbak egyre nagyobbak lettek, s ők
- az öt iskolás - igen nagy lelkesedéssel
elhatározták, hogy járni fognak rorátéra
egész adventben. Számolgattuk, mikor
kell kelniük, indulniuk, hogy időben
odaérjenek, így arra jutottunk, hogy az
lesz a legjobb, ha elviszem őket a
templomhoz reggelenként. Tetszett a
lelkesedésük... Igen, de ha a templomhoz
elviszem őket, akkor már én is be tudok
menni a misére. Férjem még itthon volt
reggel, a kicsik meg aludtak. Így történt,
hogy tavaly minden rorátén sikerült ott
lennem, ami nagyon nagy töltekezést,
tartalmas, közös élményt jelentett
nekem. A karácsonyra való készület
legfontosabb része lett ez mind-

„Van egy osztálytársam, aki tornaórán
mindig lökdös. Ilyenkor haragszom rá,
és mérgesen rászólok: „Hagyd már
abba!” Elhatároztam, hogy türelmes
leszek vele. Jött a tesióra. Mindenképpen
meg akartam csinálni. Érdekes módon
békén hagyott. Most mit tegyek?
Valamit akkor is kell tennem Jézusért!
Amikor kidobóztunk, mindig a társaimnak dobtam a labdát, hogy ők is
örüljenek,
pedig
a
kidobós
a
kedvencem.” (Tamás)
„Egyik társunk a suliban nem
rokonszenves nekem, de a többieknek
sem. Adventre ezért azt határoztam el,
hogy megpróbálom szeretni. Azt hittem,
hogy ez nehéz lesz, de tévedtem. Nem
csak neki, de magamnak is örömet
szereztem, mert találtam egy olyan lányt,
akinek jó szíve van.” (Anita)
„Én azt csináltam, hogy felírtam az
osztálytársaim nevét kis cédulákra, és
minden reggel találomra kihúztam
közülük egyet-egyet, és aznap azért az
osztálytársamért imádkoztam. Néha jó
nehéz volt.” (Bence)
3
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Csokoládégyárból fagyizóba
Egy szép őszi szombaton (nov. 25-én)
tucatnyi gyermek és pár felnőtt indult
útnak Márton atya vezetésével, hogy
együtt töltsön egy görbe délutánt.
Először megnézték a „Charlie és a
csokigyár” c. filmet (amely a habkönnyű
felszín alatt fajsúlyosabb mondandót is
kínált a fogékony nézőknek), majd – az
élénk gasztronómiai élmények hatása
alatt – visszatértek a plébániára. Itt a
virtuális ínyenckedést valódi követte,
ugyanis igazi fagylalt különlegességben
részesültek a szerencsés jelenlevők. Az
elfogyasztott kalóriákat közös játék
keretében azonmód hasznosították is,
majd a jól végzett pihenés örömével
tértek meg hajlékaikba. (bp)

annyiunknak. Sokszor megtapasztaltam
már, hogy a mennyei Atya a gyerekeken
keresztül is nevel bennünket. A gyerekek
lelkesedése most is megvan, és remélem,
hogy sikerül idén is eljutni minden
rorátéra és lelkileg szépen fölkészülnünk
Jézus befogadására. (Surányi Nelli)
Feleségemmel
és
a
gyerekekkel
megbeszéltük, hogy advent második
hetét a „templomban éljük”. Hamarabb
feküdtünk, és negyed hatkor keltünk,
hogy a hajnali misén részt vegyünk.
Volt, hogy lecsukódott szemem a
fáradtságtól, de erőt vettem magamon,
mert fontos volt számomra, hogy ezeket
a napokat a családommal együtt Istennel
kezdjem. Visszatekintve a hétre örülök,
hogy napról napra közelebb kerültem
Jézushoz, és ez a munkámra is kihatott,
mert türelmesebb lettem munkatársaim
felé. Kár, hogy egy évben csak egyszer
van advent. Elgondolkodtam, hogyan
tudnám továbbvinni ezt a fényt. Meg
kéne próbálni! (L. Ferenc)

Szent Erzsébet év
November 19-én a Szent Istvánbazilikában került sor az Árpád-házi
Szent Erzsébet születésének 800. évfordulójára meghirdetett Szent Erzsébet
Jubileumi Év nyitó szentmiséjére. Erre
az alkalomra körlevelet adott ki a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia,
amelyből az alábbiakban néhány
gondolatot idézünk:
800 évvel ezelőtt, 1207-ben magyar
földön, Sárospatakon, megszületett egy
gyermek, Árpád-házi Szent Erzsébet.
Még kislányként elkerült Thüringiába,
jövendőbeli
férje,
Lajos
őrgróf
családjához. Mi magyarok mégis
magunkénak érezzük őt, bár tudjuk: ő az
egész Egyházé. Most 800 év távlatából
keressük: mi tette őt Európa szívévé,
miért annyira vonzó ma is az ő alakja?

Pásztorjáték!
December 24-én, vasárnap du. 4
órakor
hittanosaink
pásztorjátékot
adnak elő a templomban. A családi
szenteste ünnepléséhez szép ráhangolódást jelenthet a pásztorjáték. Hívjuk
erre a barátokat és az ismerősöket is!

I. Az Árpád-házi szent királyok
nemzetségének legsajátosabb és a
világtörténelemben példaadó hagyományát, az életszentséget vitte tovább II.
4
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kövesse lelkiismerete szavát, induljon az
Úr életének és halálának szent helyeit
védelmezni. Később a férje halálának a
hírét ugyanezzel a hittel tudta elfogadni.

András királyunk leánya. Mindezt azzal
az egyszerűséggel tette, amely a szentet
Istenhez köti. Szent Erzsébet misztikus
volt, a legtökéletesebbek közül való.
Isten szeretetében élt, az evilági dolgok
is Istent juttatták eszébe. ...

Az igazi szerelem, a házasság, a család
„nagy titok” (Ef 5,32). Ugyanakkor
bátorság is, melynek erejében két
egymást szerető ember mer a családi
életre vállalkozni, arra, hogy egy testté
legyenek a házasságban: önátadóak,
képesek Isten szeretetének befogadására
és továbbadására. Az ilyen szeretet több
egyszerű
érzésnél,
fellobbanásnál,
ideiglenes kapcsolatnál, mert „nem
szűnik meg soha” (1 Kor 13,8).

Amikor korunk válságát vizsgáljuk,
akkor látjuk, hogy az nem egyszerűen
pénzügyi vagy környezeti, hanem
magának az embernek a válsága.
Világszerte és hazánkban is fogyatkoznak a mély barátságok, egyre többen
félnek házasságot kötni, gyermeket
világra hozni és nevelni, mert megfogyatkozott az erősítő példa, a tapasztalat.
Igen sokan áldozatul esnek a valótlanság
káprázatának, miközben „való világnak”
hiszik és mondják. Szükségünk van arra
az egyszerűségre, amely Szent Erzsébetet a világhoz, Istenhez kötötte. A
kereszténység úgy indult útjára, hogy
Jézus Krisztusban felfedezték a teljes
Igazságot. Valahányszor megújultunk a
történelem során, ez mindig olyan
embereken keresztül történt, mint Szent
Benedek, Szent Ferenc, Szent Erzsébet,
boldog Teréz anya, boldog BatthyányStrattman László, akik újra indultak
Krisztustól. Európának és benne
nemzetünknek sincs más útja a
megújulására.

Ismertető jegye a felbonthatatlanság. Ez
köt bennünket a hűség Istenéhez.
Keljünk a család védelmére: a
magunkéra és a környezetünkben lévőkére. Imádkozzunk a magyar családok
egységéért, a nagyszülők, a gyermekek
és távolabbi rokonok boldog együttműködéséért. Tegyük ezt az összes
rendelkezésünkre
álló
eszközzel,
példamutatással, különféle jótettekkel,
tudásunkkal, szervezéssel, házas- és
családcsoportok
létrehozásával,
a
rászorulók anyagi segítésével is.

II. A fiatal Erzsébet és Lajos őrgróf
házasságot
kötöttek.
Szentségi
házasságuk testi-lelki egység és a
megszentelődés forrása lett. Olyannyira,
hogy amikor Erzsébet a szeretet
örömében odáig ment, hogy az éhínség
idején a fejedelmi raktárakat is
megnyitotta, férje, Lajos őrgróf azt
felelte az áskálódó udvari előkelőségeknek: „Engedjétek jót tenni”.
Az isteni vonzás, a szentségi titok
erejében Erzsébet férje iránti szerelme
annyira kiteljesedett, hogy beleegyezett:

Lépjünk fel a családellenes személyiségromboló törekvésekkel szemben. Töre5
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keresztség szentségének erejében ti
továbbra is az Egyház közösségének
tagjai vagytok. Éljétek mindennapjaitokat Isten irgalmas szeretetében bízva!
A közélet felelőseit és minden jó
szándékú
embert,
tisztelettel
és
szeretettel emlékeztetünk arra, hogy
közös lehetőségünk és felelősségünk
mindent megtenni az életért és a
családért.
III. Az Isten vonzásában élő ember
szeretete és önajándékozása nem
korlátozódik szűk családjára, túllép
háza küszöbén és egyre tovább terjed.
Szent Erzsébet hitt abban, hogy amit a
legkisebbek közül egynek tesz, azt az
Úrnak teszi (vö. Mt 25,40). Erre az
evangéliumi igazságra képes volt
ráirányítani férje figyelmét is. Így
ismerte fel Lajos őrgróf Krisztust a
leprásban. Erzsébet tizenkilenc évesen
özvegyen maradt három gyermekével. A
palotát önként elhagyta, hogy továbbra is
a Krisztussal való egységben éljen a
szegényekért.
Szent Erzsébet vallásossága sohasem lett
önmagába forduló élménykeresés, abból
a szolgálat lelkülete fakadt. Példája arra
tanít minket, XXI. századi keresztényeket is, hogy megszabaduljunk a
fogyasztói társadalom kényszereitől,
élet- és családellenességétől, önzésétől
az egymás iránti közönytől, az
elhidegüléstől. Nagylelkű szeretetre
bátorít minket.
IV. A mai válság megoldásának útja:
visszatalálni
Istenhez
azon
az
evangéliumi módon, ahogy Árpád-házi
Szent Erzsébet tette. Minden munkánk
és pihenésünk, örömünk és bánatunk
között keressük Istent, hogy egymásra
is rátaláljunk. Így mi is megtapasztaljuk, hogy a szeretet nem magánügy, a
szeretet nem tud meglenni jótettek
nélkül.

kedjünk megélni a házasságon alapuló
család misztériumát, hiszen a jó család
olyan közösség, ahol az élet megtelik
hűséggel, igazsággal, szépséggel és
szeretettel, vagyis értelmessé válik.
Fiatalok, készüljetek boldog házasságra!
Az Egyház örül szerelmeteknek. Ne
hagyjátok, hogy a zátonyra futott
házasságok elbátortalanítsanak benneteket! Isten hívása képessé tesz titeket
arra, hogy a tisztaságra alapított házasságotokból sohase haljon ki az igaz
szerelem.
Házastársak, köszönjük, hogy igent
mondtatok egymásra és az életre, és
hogy újra meg újra tanúságot tesztek a
hűség öröméről. Legyetek érzékenyek
Isten vonzására. Imádkozzatok együtt a
családban, találjatok mindig időt a
beszélgetésre egymással és gyermekeitekkel.
Özvegyek és egyedülállók! Nagy
tisztelettel tekintünk arra a küzdelemre,
amelyet az egyedüllét okozhat. Szent
Erzsébet példája abban erősíthet minket,
hogy minden életállapotban lehetünk
önmagunkat is gazdagító ajándék mások
számára.
Testvéreink, akiknek másképp alakult
az életük, mint szerették volna!
Szeretettel fordulunk hozzátok, hiszen a
6
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Info: Barna Marianna: 30/307-4193.
Szeretettel várjuk a gyermekeket!
Templomunkban minden hónap második
hétfőjén este 7 órakor taizéi imaórát
tartunk. A következő imaóra 2006.
december 11-én este lesz. Szeretettel
hívunk minden korosztályt a közös
imádságra!
Plébániánkon
Baba-mama
klub
működik. Minden csütörtökön reggel ½
10-től ½ 12-ig várjuk a kisgyermekes
anyukákat gyermekeikkel a Cserkészházba beszélgetésre, találkozásra.
Péntekenként az esti szentmisét Márton
atya celebrálja. Előtte egy órát gyóntat.
Első péntekenként különösen hívom a
híveket, és a misét plébániánkért
ajánlom fel.
Gitáros ifjúsági énekkarunk szeretettel
várja a régi és új énekkarosokat. A
próbák időpontja vasárnap reggel 9-től
van.
Nagy szeretettel hívunk újabb ministránsokat az oltár szolgálatára.

Hirdetések
December 7-én, csütörtökön kerül sor az
idei
Adventi
Kerületi
Ifjúsági
Találkozóra a Szemere-telepi Don
Bosco Házban (XVIII. ker. Bajcsy-Zs. u.
39/b.). A korábbi évek hagyománya
alapján este 6 órakor kezdődik, és kb. ½
10-ig tart. A találkozó mottója: „Szent
Kezdet”. A program: közös éneklés és
játék; plébániai ifi csoportok jelenetei a
mottóval
kapcsolatban;
gitáros
szentmise; agapé. Plébániánkról ½ 6-kor
közösen indulunk!
A saját kertből kivágható fenyőfát,
fenyőágat idén is elfogadunk templomunk díszítésére, de a díszítés egysége
miatt egyedül lucfenyőt.
Templomunkban Katolikus Kalendárium, 2006-os falinaptár és karácsonyi
képeslapok
kaphatók.
Megvásárolhatóak az oldalhajóban.
Minden péntek este 7 órától (ill. már a
szentmise vége után) egy órás csendes
szentségimádás van templomunkban.
Be lehet térni imádkozni rövidebb időre
is.
A Nyugdíjas Klub összejöveteleit
minden második hétfőn tartjuk (az év
páros heteiben), legközelebb december
11-én reggel 8 órától 10-ig, amelyre
szeretettel várjuk idősebb testvéreinket
imára, beszélgetésre, kötetlen együttlétre.
Filmklub indult plébániánkon külön
ifjúsági és felnőtt korosztálynak. Minden
hónap első keddjén, legközelebb
december 5-én este 6-kor ifjúsági (1218 év) és következő nap szerdán,
december 6-án este 7-kor felnőtt
filmvetítés, beszélgetéssel.
Egy-egy szombat délelőtt a plébánia
nagytermében kézműves foglalkozást
szervezünk a hittanos gyermekek
részére. December 16-án kézműves
karácsonyi ajándékokat készítünk. A
program délelőtt ½ 10-től ½ 1-ig tart.

Önkéntes hozzájárulás (egyházi adó)
Elkészültek egyházközségünk részére az
átutalási csekkek, amelyen az egyházi
adót vagy adományt szintén be lehet
fizetni. A személyi jövedelemadóból
levonható a befizetett összeg 30 %-a.
Erről igazolást adunk 5.000.- Ft feletti
befizetések esetén, ha a csekk közlemény rovatában feltüntetik az adószámot. Adományok esetén cégeknek is
tudunk igazolást adni. Természetesen
ekkor befizetőként is a cég nevét és
adószámát kell megadni. Csekkek a
templomban és a plébániai irodában is ki
vannak téve. Természetesen továbbra is
be lehet fizetni a hozzájárulást vagy
adományt személyesen is az irodában
vagy szentmisék után a sekrestyében.
Kérjük a híveket, hogy anyagi hozzájárulásukkal
támogassák
egyházközségünket!
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Első péntekenként különösen hívom a
híveket, és a misét plébániánkért ajánlom
fel.
Gyóntatás: A reggeli szentmisék előtt és
alatt. Vasárnap a szentmisék alatt. Minden
pénteken du. 5-től 6-ig.

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.

Karácsonyi ünnepek rendje templomunkban

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.

Minden adventi hétköznapon (hétfőszombat) ősi hagyomány szerint reggel 6
órakor rorate szentmise (dec. 23-ig).
December 24. Advent 4. vasárnapja,
Karácsony Vigíliája
Vasárnapi szentmise reggel 8-kor és de. 10kor.
Du. 4 órakor hittanosaink pásztorjátéka!
Az esti 6 órai mise elmarad!
Ünnepi Éjféli mise (éjfélkor!) a világ
békéjéért.
December 25. hétfő, Karácsony napja
Ünnepi szentmisék: reggel 8, de. 10, és este 6.
December 26. kedd, Karácsony 2. napja
Ünnepi szentmisék: reggel 8, de. 10, és este
6.
December 31. Szent Család vasárnapja
Ünnepi szentmisék: reggel 8, de. 10,
(a 10 órai misében megáldjuk egyházközségünk családjait)
este 6 óra: év végi hálaadó szentmise!
2006. január 1. hétfő, Újév, Mária
Istenanyasága (Parancsolt ünnep!)
Reggel 8, de. 10, este 6.

Hittancsoportok a 2006/2007-es tanévben:
CSOPORT
Óvodások (3-5 év)
Óvodások (5-7 év)
1. osztály
2. osztály
3. osztály
4. osztály
5. osztály
6-7. osztály
8-9. osztály

IDŐPONT
Csütörtök ½ 5 óra óra
Hétfő ½ 5 óra
Kedd ½ 5 óra
Szerda ½ 5
Kedd ½ 5 óra
Szerda 4 óra
Kedd 6 óra
Szerda ½ 6 óra
Hétfő 6 óra

Ifjúsági (10. o.-tól)

Csütörtök ½ 8

Felnőtt kezdő
hittan
Házas hittan
Felnőtt Bibliaóra

Hétfő ½ 9
(páros heteken)

hónap 4. hét keddje ½ 9
hónap 2. hét péntek ½ 9
Hétfő ¼ 8 óra
(páratlan heteken)

Litánia: Vasárnap az esti szentmise előtt A hittanok helyszíne a plébánia
kertjében lévő „Cserkészház”, amelynek
fél órával.
bejárata a Címer u. felőli oldalon lévő
Első vasárnapon az esti szentmise előtt
kertkapunál van.
egy órával szentségimádás.
A hittancsoportokhoz az év folyamán is
Első csütörtökön az esti szentmise után lehet csatlakozni.
szentségimádás Jézus Szíve tiszteletére.
Szeretettel várunk!
Péntekenként az esti szentmisét Márton
atya celebrálja. Előtte egy órát gyóntat.
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