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Szent István Király Plébánia, Pomáz
Hírek, közlemények, sajtófigyelő,
közösségeink élete, felhívások, lelki írások.

Köszöntő

Kedves Pomázi Hívek!
Ebben a hónapban elindítottuk a közösségi programokat. Folytatódik sok
olyan közösségi alkalom, amely már évek óta szervesen beépült plébániánk életébe (Biblia-kör, családi közösségek, bérmálkozó és elsőáldozós
hittan, stb.). Sok olyan program folytatódik, amely csak tavaly indult el
(ifjúsági hittan, baba-mama hittan, stb.). Ezek mellett van olyan, amely
idén indul először (felnőtt és nyugdíjas hittan). Ebben a számban az eddig
is működő csoportok mellett, az újonnan induló csoportok némelyike is
bemutatkozik.
Szeptember hónap kezdete a missziós szolgálatnak is. Egy hosszú rögös,
de mégis örömteli út kezdete ez. Ahogy Székely János püspök atya fogalmazott: „Nem egy rövid, kampányszerű akciót szeretnénk elkezdeni,
hanem egy éveken át tartó kezdeményezést, amely organikusan bekapcsolódik a plébániák életébe.” Ahogy az alpha-kurzus esetében is látható
a kezdeti sikerek és nehézségek után a mai csodálatos eredmény öt év
alatt bontakozott ki. Türelmesnek kell lennünk magunkhoz. Meg kell értenünk magunkat és meg kell bocsátanunk az elkövetett hibákat, a kezdeti
igénytelenségeket.
Kérek ezért mindenkit, a körülöttünk élő pomáziak lelke megmentése és
üdvösségének reményében és nevében csatlakozzanak, ha csak alkalmanként is, ha csak kis segítséggel is. Ezen túlmenően valóban szükség
van egy csapatra, mint amilyen a 2007-es városmisszió lebonyolításában
is részt vett! Én magam is meg fogok szólítani embereket, hogy vegyenek
részt ebben a szolgálatban. Minél többen veszünk rajta részt annál kevésbé lesz időben és energiában leterhelő. Ez a misszió a családlátogatásokhoz és a városi rendezvényekhez fog kapcsolódni. Szeretettel, feria
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Visszatekintés
Elkezdődtek a hittan órák! A plébánia néhány munkatársa így számoltak be az idei indulásáról:

István László (sekrestyés, iskolai hitoktató)
„Az iskolás hittanra járó gyerekek azok, akik már voltak elsőáldozók,
akik tavaly is jártak hittanra és most folytatni szeretnék. Azt tapasztalom rajtuk, hogy nagyon nyitottak. Hűségesek maradtak a templomhoz
is, a hittanhoz is. Nagyon kedvesek és aranyosak. Nagyon jókat lehet
velük beszélgetni. Azt veszem észre, hogy az életben meglátják a hitet.
A saját kis életükben vannak tapasztalataik a hitről, Isten érintéseiről.”

Havasy István (ifi hitoktató)
„A tanév kezdetével nagy lelkesedéssel hívtam mindenkit. Tavaly az
tanév közben megkezdett találkozások alapján idén szeptemberben
ismét elkezdtük ifi közösség szervezését. Ez elmúlt évben 4-5 fő járt.
Mégis reméltünk, hogy idén tavaly regisztráltak listája alapján és a
bérmálkozókat is megszólítva, kb. 30 főt tudunk megszólítani. Erre idén
regisztrált 33 fiatal reményt is adott. Ebből a nemleges válaszokat leszámítva igen-nel vagy talán-nal 13-14 fiatal jelezett vissza. Nehéz volt
ugyanis mindenkinek megfelelő napot találni. Végül megjelentek négyen-négyen, minden alkalommal mások. Tehát nyolcan lehetnének. A
cserkészlányokkal beszéltem, a fiukhoz még elmegyek, de elfoglaltságaikat látva nem fűzök hozzá sok reményt, hogy itt is találkozhatunk
velük. Reméljük, hogy a közös ifjúsági rendezvényekre a plébánia fiataljai közül többen el tudnak jönni.”

Az Alpháról személyesen
Az Alpha kurzussal én 5 éve kerültem kapcsolatba, a városmisszió
kapcsán.
Évek óta hívatásomnak érzem, hogy segítsek az embereknek az Istennel való minél közelebbi kapcsolat kialakításában azzal a Szent
Ignác nevéhez kapcsolódó „módszerrel” amit a hétköznapok lelkigyakorlata során én a Gabriella nővértől tanultam, és amely nekem nagyon sokat segített ebben. Ezért a szentendrei városmisszió kapcsán
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mondtam, hogy én szívesen segítek ott egy ilyen csoport beindításában, de azt a választ kaptam, hogy most az Alpha kurzust próbálják
beindítani és ne aprózzuk el az energiákat, hanem én is csatlakozzam
ehhez. Először arra gondoltam, hogy ez újból egy fejtágító, és hogy az
embereket nem ezzel lehet megszólítani, hanem közösségi élménnyel
és a Jézussal való személyes kapcsolat megélésével.
És aztán hamarosan kiderült számomra, hogy az Alpha éppen erről
szól.
Nagyon széles kört tud megszólítani.
Van, aki először a finom vacsora és
az asztal körüli beszélgetések miatt
jön el, esetleg az előadások érdeklik,
de hamarosan mindenki megérzi,
hogy ennél többről van szó. Egy valóban szeretetteljes közösségre talál, megtapasztalja az ima erejét,
egészen kézzelfoghatóan érzi a Szentlélek jelenlétét.
A 11 alkalom és a Szentléleknap után nem egy, valóban újjászületett
embert lehet látni!
És aki szeretné folytatni, kisközösségek alakulnak, ahol tovább lehet erősíteni a kapcsolatot
Jézussal és egymással. Havi egy alkalommal
pedig az egész nagyközösség találkozik.
Szentendrén már jóval száz fölött van a kurzust
végezettek száma. És nagyon sokan aktív tagjaivá váltak az egyházközségnek. És ami még nagyon fontos a közösség tagjai valóban számíthatnak egymásra. Kiépült a szociális segítés rendszere is. Bármiben lehet segítséget kérni, akár
fizikait, akár lelkit, akár imát.
Természetesen, akik Pomázról jönnek majd a
kurzusra, utána majd a mi egyházközségünket erősítenék.
Aki részt vett ilyen kurzuson, szinte biztos, hogy másokat is hívni fog,
olyanokat is akik még nagyon távol állnak a hittől. Egyre több embert
tudunk bevonni ebbe a szeretetközösségbe, és főleg Isten közelébe
vinni, megmenteni...
Mindenkinek ajánlom a Szentendrén most induló kurzust, hogy a mi
városunkban is minél többen megtapasztalhassák ennek az örömét.
Adolfné Sz. Edit
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Mi is az Alpha Kurzus?
Az Alpha kurzus egy gyakorlati útikalauz a keresztény hit alapjainak
megismeréséhez. Elsősorban azok számára készült, akik nem járnak
templomba, nemrég váltak keresztényekké vagy eltávolodtak a keresztény hittől.
A kurzus hetenkénti összejövetelek keretében kötetlen étkezést, előadást és kiscsoportos megbeszélést foglal magában; a keresztény hit
alapjait felölelő 15 előadásból és egy csendes hétvégéből áll, melyekre
tíz hét alatt kerül sor. Évente három alkalommal indítanak kurzust, melyet minden alkalommal ünnepi vacsora zár le. A kurzust elvégzők
nyomban meghívhatják barátaikat, ismerőseiket a következőre.
Az Alpha rugalmas és gyakorlati modell bármilyen méretű csoport
számára. A kurzus hatékony, a helyi közösségekre épülő evangelizációra is felkészíti és mozgósítja a laikus közösségi tagokat.
Honnan indult el?
Az Alpha a Holy Trinity Bromptonból (HTB) – anglikán közösség a londoni egyházkerületben – indult el több mint húsz évvel ezelőtt. Ma már
a világ 163 országában, minden társadalmi, etnikai és gazdasági körben: börtönökben, diákok és fiatalok között, vidéken és városban, gazdag és szegény közösségekben működik. Ma már a legkülönbözőbb
felekezetek használják folyamatos evangelizációs programként. Világszerte több mint 44.000 kurzus működik, és több mint 14 millióan végezték már el.
Alpha Magyarország
Az első Alpha kurzus Magyarországon 1998-ban volt. Azóta több mint
180 kurzust regisztrálhattunk Magyarországon és a szomszédos országok magyar közösségeiben. Ma már hazánkban is minden jelentősebb felekezetben folynak hatékony kurzusok.

A cursillo mozgalomról
A mozgalom a Római Katolikus Egyházban Spanyolországban, Mallorca szigetén jött létre, az 1936-tól 1939-ig tartó polgárháborút követően,
melyben 500.000 ember, köztük az egyházüldözés következtében
4000 pap vesztette életét. Az Egyházban, ebben az időszakban a legaktívabb és átfogóbb ifjúsági munka a Santiago de Compostela-ba
Szent Jakab sírjához szervezett zarándoklatok voltak. Céljuk ekkor
nemcsak vallásos volt, hanem tüntetés is, mellyel bizonyítani akarták,
hogy az Egyház is képes tömegeket megmozgatni nemcsak az világi
és antiklerikális, egyházellenes erők. Lelki vezetőjük Manuel Apareci
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és munkatársai a zarándoklat vezetői számára rövid tanfolyamokat
terveztek, hogy a zarándoklat vallásos tartalmat kapjon, melyhez
100.000 fiatalt akartak megnyerni. A tanfolyam egy hétig tartott és egy
napos lelkigyakorlattal kezdődött. A tanfolyam során előadások hangzottak el a lelki vezető részéről a Megszentelő kegyelem, a Segítő kegyelem, a Szentségi élet, A kegyelmi élet akadályai, a Kegyelmi élet
témakörben, míg a szervező világiak részéről a Jámborság, Tanulás,
Akció és Vezetők témákkal. A tanfolyam alapvető célja volt, hogy a
résztvevők lelki élete megerősödjön.
A cursillo mozgalom - melynek neve a
rövid tanfolyamból ered - megszületése
1943. nagyhete utáni időszakra és a
tanfolyamok szervezésébe bevont világi
Eduardo Bonnin felismerésére vezethető vissza. Összegezte a tanfolyamon
kapott élményét és saját tapasztalatait
az elkereszténytelenedett világról. Arra a következtetésre jutott, hogy
olyat kell létrehozni, ami nemcsak egyszer történő esemény, mint a
zarándoklat, hanem ami befolyásolja a mindennapi életet és a környezetet. Alapgondolata, hogy a világot és az embereket nem a szervezés, nem az intézmények mozgatják, hanem sokkal inkább a közvetlen
környezet, amelyben élnek. A környezetet kell megváltoztatni. Csak
azokra vagyunk hatással, akikkel úgy beszélünk, hogy "mi", tehát környezetünk részei. A "többiek"-ből "minket" kell kialakítanunk, ha az
embereket meg akarjuk nyerni. A szívükhöz kell elsősorban szólni,
nem az értelmükhöz. Nem tanítani, hanem meggyőzni kell őket. Bonnin
a tanfolyamot három napra és egy estére sűrítette, hiszen az emberek
nem tudnak egy hetet szakítani az idejükből. A módszert úgy dolgozta
ki. hogy alkalmas legyen a különböző társadalmi és kulturális rétegeknek, és hívőknek éppúgy, mint hitetleneknek.
Így váltak a tanfolyamok lelkiségi megújulási
mozgalommá, melynek neves személyiségei a
napjainkban is használt módszer kidolgozója,
majd évekig világi vezetője Eduardo Bonnin
mellett Sebastian Gaya pap a mozgalom első
kinevezett lelki vezetője és dr. Juan Hervas
Mallorca püspöke. A zarándoklat - melyen
1948. augusztus 15-én - mintegy 120.000 fiatal vett részt olyan impulzust adott, hogy 1949. január 7 – 10 között ismét tartottak tanfolyamot,
de most már azzal a céllal, hogy ez rendszeressé váljon. A cursillo
után ettől kezdődően szerveztek csoport összejöveteleket. A mozga5

lom szempontjából ezt tekintjük az első tanfolyamnak, bár ezek sorában már a hatodik volt.
A cursillo célja ma:
Az utolsó két évszázadban a világ nagy részén jelentősen fejlődött a
civilizáció. Az ezzel járó eltömegesedés azonban megbontotta a megszokott emberi kapcsolatokat, az embereket magányossá tette. A mai
világ szerencsére egyre több területen mutatja, hogy nyitott az élet
természetfeletti és lelki szemlélésére. Ennek ellenére még mai is, de
különösen a cursillo keletkezése idején hitünket személyes, belső
ügyünknek tekintettük, ami Istenre és ránk tartozik. A személyes kapcsolatok hiánya miatt a kívülálló számára nem marad más, mint részvételünk a szokásokban, a vallásos kötelezettségek lelkiismeretes teljesítésében. Elveszett a kereszténység közösségi jellege, amitől élő és
eleven.
A kereszténység lényege, hogy komolyan szentekké akarjunk válni,
hogy közösségben éljünk, melyben apostolokká válunk. Ehhez pedig a
kereszténynek társra, őszinte baráti kapcsolatra van szüksége, amit kis
közösségben könnyebben megtalál. Csak valódi közösségből indulhatunk keresztény küldetésünkkel, hogy a társadalommal megismertessük a kereszténységet. Nem kényszeríthetünk senkit, de meg kívánjuk
adni a társadalomnak, hogy a keresztény életet válassza. Ehhez pedig
fel kell mutatnunk örömteli keresztény életünk példáját.
A cursillo lelkiségi mozgalom célja éppen az, hogy megmutassa az
embereknek a keresztény lét örömét, és a világba küldje őket. Olyan
embereket, akik a társadalom összetartói, mozgatói, az evangéliumi
megváltás közvetítői. A cursillo nem válogat a különböző társadalmi
rétegekhez tartozók, nemek vagy életkor szerint, hanem mindenkit hív,
aki a közösség meghatározó egyéniségévé válhat, aki ott teljesíti küldetését ahol él, dolgozik. Így kívánja a cursillo az egész társadalmat,
annak minden részében (törvényhozás, közigazgatás, gazdaság, kultúra, tömegkommunikáció, szociális ellátás, stb.) kereszténnyé lenni.

Házas Esték
Szeptember 18-án, kedden tartottuk a
„Házas esték” összejövetelek első
találkozóját 6 házaspár részvételével.
Mint hirdettük is, ezt az alkalmat az
ismerkedésnek szenteltük. Mindenki
bemutatta a párját, majd kendők,
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gyöngyök, kavicsok segítségével az egész családot. Megbeszéltük, ki
miért szeretne járni a csoportba, mit vár ezektől a találkozóktól. Úgy
tűnik, mindnyájan szeretnénk minél több családot megismerni, hogy
tudjuk, ki ül mellettünk a templomban, hogy ezeken a találkozókon
megoszthassuk mindennapi életünk örömeit, nehézségeit. A házasságot ápolni kell, ugyanúgy ahogy a kertünket, a növényeinket is, mert
különben kiszárad és elszürkül. Isten azt szeretné, hogy boldog házasságban éljünk, és minden ez irányú próbálkozásunkat biztosan támogatja. Talán ezek az összejövetelek is segíthetnek minket abban, hogy
kapcsolatunk új lendületet vehessen, ismét megszínesedjen.
Bíztatunk mindenkit, hogy bátran kapcsolódjon be találkozóinkba! Az
sem gond, ha csak egyikőtök tud eljönni a gyerekek miatt.
A következő alkalom október 2-án lesz, 20.00-21.30-ig a plébánia
hittantermében. Téma: A család ahonnan, jövök/ Mit hoztam magammal?
Szerecz Ági és Laci

Még egyszer a PSzMH-ról
A Pomázi Szakrális Művészetek Hetét egy kis könyvjelzővel népszerűsítettük. E könyvjelző egyik oldalán angyal kíséretében voltak olvashatók az alábbiak:
Mi mindnyájan, mint a juhok, tévelyegtünk, ki-ki a maga útjára tért, és az Úr mégis az ő vállára rakta mindnyájunk gonoszságát. [Iz 53,6]
Ennek a hétnek a programjaival szerettük volna, és szeretnénk majd a
későbbiekben is felhívni minden ember figyelmét, hogy, bár mindanynyian vétkezünk egymás ellen – és így a Teremtő Isten ellen is, de
nem ez a lényeg(!). Mert van Valaki, Aki hajlandó ezt a felismerésünket elfogadni. De az elfogadáson túl, még arra is hajlandó,
hogy önmagában minden bűnünket feloldja, és feloldozzon bennünket annak terhei
alól. Ő, Aki nem kevesebb, mint maga az
Isten, Aki egyedül lehet erre képes és alkalmas. Vagyis, mi merjünk egymás szemébe
nézni tisztán, azzal a szándékkal, hogy tudom, hogy minduntalan vétkezek ellened, de
mégis van nekem egy Istenem, akinek a szeretetéből megerősítve magam, szeretni akarlak. Nem magamért, hanem önmagadért.
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Ezen a héten annak akartunk hangot adni, hogy mi mind egyenlők vagyunk, nem akarunk senkin és semmit számon kérni. Ha csak azt nem,
hogy fogadd el baráti kezem, és nyújtsd felém Te is a tiedet.
„A művészet nem indokol, nem érvel, nem meggyőzni akar, hanem
megérint. Ez több mint érvelés! Hiszen a Misztérium nem legyőzni,
nem megsemmisíteni akar, hanem éltetni.”
(Az idézett gondolatot az Ars Sacra alapítvány plakátjáról vettük át.)
Mi lehetne alkalmasabb szándékunk kifejezésére,
mint a művészet. Az Ember által közvetített misztikus kifejező erő, mely csodálatos hangzatokban,
képekben, alakzatokban, gondolatokban képes
elmondani, amit hétköznapi szavaival nem, vagy
csak félreérthetőn lehetséges. Azokról sem szeretnénk megfeledkezni, akik adományaikkal támogatták, és társultak szándékunkhoz, amit e sorainkkal is hálásan köszönünk meg.
A hét programjai között szerepelt a „Hitünk a
családban” címmel kiállítás, azon tárgyakból,
amelyek családjaink hitéletének relikviáiból
valók. Mindazoknak, akik megosztották velünk
emlékeiket melyek valami mély titkot hordoznak, és akik őrzésüket vállalták köszönjük.
Szükségünk van rá, kell nekünk a szakrális művészet, hogy a mindennapok gondtemetőjéből fellélegezni tudjunk; ne higgyük el a világnak, hogy bajainkba gyömöszöltek vagyunk. Mi életre vagyunk
meghívottak, mi mind!
Csodálatos, értékes és mélyen
megérintő előadások hangzottak el ezen a héten. Legyen
minden egyes személyen Isten áldása. Magukról az előadásokról feketén-fehéren nem lehet
szólni, hiszen azok az érzékszerveinket igénylik, ahhoz pedig ott kell lenni. Talán, majd a
Pomáz TV valamit vissza fog tudni adni abból, ami történt, és amit a
fentiekkel érzékeltetni szerettem volna. Mert én úgy gondolom, hogy az
előadások hitelesítették a szervezői szándékot. NJ
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A „Szeretetláng körút” és a városnap
Julius 21-én az Országos Szeretetláng Találkozón, MátraverebélySzenkúton, nemzeti kegyhelyünkön a pomázi plébánia és annak Szeretetláng közössége kapta meg a Szűzanya vándor kegyképét. Ferenc
atya már akkor bejelentette, hogy szeretné más településekre is elvinni
a kegyképet és a Szeretetláng üzenetét. Még a találkozón meghívást
kaptunk Pilisvörösvárra Jeskó Endrénéné, Margótól. Így augusztus
utolsó napján mentünk vendégségbe a pilisvörösvári Nagyboldogaszszony Plébániára, ahol Balla Sándor plébános atya Szeretettel fogadta
a pomázi Szeretláng imacsoportot. Szentmise természetesen a
Szeretláng szellemében folyt, ahol közösen elénekelhettük a Szeretetláng himnuszt is. Az Sándor atya kiszólított és kézfogással üdvözölt,
majd átvette a vándor kegyképet. Ezután, kedvesen megengedte, hogy
tolmácsoljam a Szűzanya Szeretetlángról szóló üzenetét, amit a helyi
hívek nyitott szívvel fogadtak. A szentmise után Ferenc atya is tartott
egy ismertetőt a Szeretetlángról, amelyben tanúságot tett saját élményeiről és buzdítást is adott a hívek számára. Az est szeretetteljes közös agapéval és énekléssel, imával zárult. Ezen örömteli tapasztalatok
alapján, szeretnénk a Szeretetláng üzenetét más településekre is elvinni.
A Városnapi bográcsozás. Az ötlet, hogy
Jókai bablevessel induljunk a városnapi
főzőversenyen onnan jött, hogy Ferenc
atyának meséltem, hogy otthon a kertben, amikor összejön az egész család –
ami körülbelül 15-20 fő – mindig ezt csinálom. A család már nagyon unja, de
nagyon begyakoroltam. Ezért vállaltam a
főzést. De kerestem képzett szakácsnőket, akik a mennyiségben segítenek, hiszen egész más 50-60 főre főzni mint 15-nek. A kedves Margó
és Klárikát ajánlotta Lengyel Éva, mert a papkerti pikniken ők már bizonyítottak finom gulyáslevessel. Nagyon jól megértettük egymást. Én
elfogadtam az ő tanácsukat, ők elfogadták az én tanácsomat. Így tulajdonképpen hárman főztünk és nyertünk. Valódi barátnői hangulatban
folyt. A leves mindenkinek ízlett, és kevésnek is bizonyult. Mindent
beletettünk, nem spóroltunk a legdrágább babot tettünk bele, jó sokat
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és öt teljes csülköt. Ki lehetett volna hozni jóval olcsóbban, de ebből is
látszik, hogy komolyan vettük. Nagyon örültem a győzelemnek. Bevallom sírtam örömömben. Odajött a tévé, és én zavaromban elrohantam.
Mégis annyira el akartam mondani mindenkinek az örömömet, mert a
legnagyobb örömöm nem az oklevél és az első helyezés volt, hanem
hogy mindenki örült. Ott volt velem az egész ima csoport. Hány éve
próbálok mindent tenni a templomi közösségért? Úgy érzem, hogy
most mindent visszakaptam… Mindent. Mindenki örült. Olyan boldog
voltam!
Bozsóné Kozma Ilona (Szeretetláng imaközösség vezetője)

A Városnapról
Számomra is nagy élmény volt a városnap. A minden évben megrendezett
városnapon a pomázi civil szervezetek találkoznak, ünneplik, azt a mindennapi tényt, hogy ennek a városnak a polgárai. Jó dolog erre néha-néha
kissé ünnepélyesebben a dolgok jó oldalát nézve reátekinteni. Már említettem hogy plébániánk missziós tevékenysége kezdetleges. Itt sem tudtunk
olyan nagy szervezettséggel részt venni, mint amilyen potencialitásokkal
plébániánk rendelkezik. Például a két anyuka másokkal összefogva nagyon
ötletes gyerek programmal készült, de betegség miatt nem tudtak végül
eljönni. Ezt valamelyest pótolta a fajátékokból felállított mini vidámpark,
ahová „nagyon sok gyermek elhozta szüleit” Sokakat sikerült is megszólítanom, és vasárnap két családot láttam is a bábos misén, akik remélem jövő
héten is eljönnek… A sátrakat körbe járva hallottam, mennyire örülnek nekünk. Mindenkinek nagyon tetszett a sátrunk. Sikerült találkoznom, sőt öszszebarátkoznom olyan emberekkel, akik nem jöttek volna hozzánk. Körbenéztünk és sok ötlet született, amit jövőre meg is fogunk valósítani. feria

Októberi programjaink
 Október 1-31-ig Októberi Rózsafüzér minden este ½ 6 a templomban.
 Október 6. Rózsafüzért Imádkozók III. Országos találkozója.
Budapesti Rózsafüzér Királynéja templom.
 Október 6. Nagymarosi Ifjúsági találkozó
 Október 12. Szív-közelben Pomázon – Nyilas Zoltán református
lelkésszel beszélgetünk a küldetéstudatról.
 Október 28. vasárnap 10:30. Elsőáldozás.
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Hírek, hirdetések
 Téli időszámítás kezdete Október 28. (Óra visszaállítása 1 órával!)
 Közösségünk a Plébánia új képviselő testületi választás elé néz.
o Nem kis feladat: kit jelöljek? Kit válasszak? Ki az aki engem képviselni tud, amikor döntéseket kell hozni? A jelölt azok lehetnek:
 Aki tartósan az egyházközség területén laknak,
 Ha nem laknak ott, akkor legalább egy éve tevékenyen részt vesznek az egyházközség életében,
 Teljesen cselekvőképesek,
 Az egyházi előírások szerint nincsenek kizárva az
eucharisztia vételének közösségéből,
 Megbérmálkoztak, (ettől egy ideig el lehet tekinteni)
 Egyházi hozzájárulásukat (egyházi adó) fizetik,
 18. évüket betöltötték, de még nem 70 évesek,
 Készek e feladat ellátására.
o A választott tagok száma 1000 hívőig 12 fő, további ezrenként pedig 1-1 tag. (Indokolt esetben többet is elfogadhat a
megyés püspök. Ezen felül 5 póttagot is ki jelölni.)
o Az Önök számára szimpatikus személyek jelölésének leadására 2012. október 7-ig van lehetősége a hirdető szekrényre kitett papírra.
o A jelöltek végleges listáját a hívek ajánlására és az előző
képviselők megkérdezése után a plébános állítja össze. A
megválasztandók számának kétszerese fog szerepelni
ezen a listán. Ezt a listát a templomi hirdetésekben, a templom hirdetőtábláján közöljük, és mint szavazó lapot haza is
vihetik, hogy gondolkodjanak rajta. Ezt két hétig október 1328-a között tehetik meg.
o Ez idő alatt jelezni az irodán lehet azt is, hogy ha valakinek
bármelyik jelölttel kapcsolatban fenntartása van.
o A szavazásra november 3-4-ei hétvégén kerül sor, a misék
után a kápolnában, illetve a közösségi házban, ahol ellenőrzik, hogy mindenki csak egyszer szavazzon, illetve csak
egy lapot adhasson le, illetve válaszolnak az felmerülő kérdéseikre.
o Az új képviselő testület, a Bíboros atya jóváhagyásának
kézbesítése utáni vasárnap tesz ünnepélyes esküt.
 KeressemindenhónapelejénPlébániánkhírleveléta templomiújságoknál!
 Hírlevelünk virtuálisan hozzáférhető honlapunkon: pomaziplebania.hu
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Előretekintő
Erzsébet napi Keresztény bál és jótékonysági est.
November 24-én szombaton este 19 órától
a Pomázi Művelődési házban.
„Jézus azt mondta, hogy a szegények mindig velünk lesznek. A
legnagyobb parancsban pedig azt kérte, szeresd felebarátodat.
Felebarát az, akinek épp a mi segítségünkre van szüksége.”
Szeretettel hívjuk és várjuk egy jó hangulatú műsoros keresztény bálba, amelynek teljes bevételével nélkülöző keresztény embertársaink
súlyos gondjait kívánjuk enyhíteni.
 A rendezvény fővédnöke: Vicsi László, Pomáz Város polgármestere.
 Köszöntőt mond: Kulin Imre, Pomáz Város egykori polgármestere.
 A nyitó táncot a Sashegyi Sándor Általános Iskola, Művészeti Szakközépiskola és Szakiskola diákjai mutatják be.
 A műsorban fellépnek: Farkas Annamária népdalénekes, és Nagy
Koppány zenész, Juhász Károly színművész, Jánosi Ferenc színművész, Sipos Mihály és Szalontai Éva zenész, előadóművész énekes
kis kórusukkal, az Opanke Táncegyüttes és még sokan mások.
 A zenét a Sashegyi Duó szolgáltatja.
 Belépő: 2500.- Ft. Támogató jegyek 1.000 Ft, 5.000 Ft, és 10.000 Ft.
 Információ: Lengyelné Éva 06-20-577-06-51 lengyel.ferencne1@gmail.com

Miserend
Pomáz: Templom: Hétfő, Csütörtök
Kedd, Péntek Szombat
Vasárnap
Szent Miklós Kápolnában - vasárnap
Csobánka:
Szombat
Vasárnap:
„HÍRLEVÉL”, a Szent István Király Plébánia értesítője
Megjelenik minden hónap elején, ingyenes kiadvány
Pomáz, 2013 Templom tér 8.
Tel./Fax: 06-26-325006
mail: pomaziplebania@gmail.com
Web:http://www.pomaziplebania.hu
Bankszámla szám: 11742087-20000569
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reggel 07 órakor
este 18 órakor
de. 9,30 órakor
este 18 órakor
reggel 8 órakor
este 16.30 órakor
de. 11 órakor
Kiadásért felelős:
Erdődi Ferenc
Plébániai kormányzó
pomaziplebania@gmail.com

