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ÉLESZTŐ

Szent István Király Plébánia, Pomáz
Közösségi életünk Krisztus jelenlétében.
Hírek, közlemények, lelki írások.

Fésületlenül
Végre megérteni, felfogni kell: Krisztus hite nélkül az Ember embertelen lénnyé alacsonyítja önmagát, és meggyalázza az egész teremtést,
a világmindenséget.
Nem lehet az ember tudatlansága, együgyűsége, értetlensége, vagy
bármi más hiányossága az, ami e törvényszerűséget, sőt, az ember
tudatosságának origóját, alappontját elhomályosítja. Ezért bizony feladatunk, mindannyiunknak az evangelizáció. Annak a ténynek a hirdetése, hogy Isten az a természet és egyben természetfeletti létező, aki a
szeretet és igazság. Akiben minden történés, létezés, cselekvés, örökkévalóságban való. A történelem emberi fogalom, és mégis, az idő –
mi mulandó - Isten időtlenségének része. Az embernek és az emberiségnek van története és történelme, mert teremtett valósága Istennek,
akiben zajlik minden. Azért mert Isten mindenható, még érezhetjük úgy
mi emberek, hogy térben és időben uralmunk alatt áll a létezés.
De ez tévedés. Ha uralkodásunkról, hatalmasságunkról, tévedhetetlenségünkről, mindenhatóságunkról, cselekvésünk és létünk fontosságáról mondunk ki bármit is, azzal nem fejezünk ki mást, mint azt, hogy
mennyire tudatlanok, jelentéktelenek, értetlenek, együgyűek, meg nem
értők vagyunk a világmindenséggel kapcsolatban, és Isten valóságával, létével való viszonyunkról.
Tehát legelőször is a hitünket át kell strukturálnunk: Az origót, mindennek a középpontját szabaddá kell tenni gondolkodásunkban Isten fogalmunk számára. Önmagamat abba a térbe kell belehelyezni, mely az
istentér; de kifejezhetem a már jól ismert, Jézus által és a Biblia által
használt fogalommal: Isten országa (csak ezt a fogalmat, az emberi
gyakorlat szerint el ne értéktelenítsük!); és akkor, amikor ez már sikerült, minden emberi hatalmat, a hatalmasságomat tudnom kell elengedni, átengedni Istennek. A hitemben kell gyermekivé válnom, az Istent elfogadva tökéletes, tiszta, igazságos, őszinte, tudatos, következe-

tes, mégis engem szerető, nekem megbocsátani tudó, mindig tes,
mégis engem szerető, nekem megbocsátani tudó, mindig kiengesztelődésre kész Atyámnak. Akihez foghatót nem ismerek, mert nem ismerhetek, azért, mert ezek az emberi képességen felülien bűn nélkül
valón szent fogalmak, ahogy azok Istenre vonatkoztatottak. Igen, ezt
az Atyát csak idealizáltan értelmezhetem én, az ember, aki esendő,
töredékes, bűnre hajló vagyok, bár Isten teremtő szándéka jóra is képessé tett, szabad akaratom által Rá nyitottá teremtve engem, de
megengedőn, a választás lehetőségére nyitottan. Mindent ismerhetek,
a jót és a rosszat is
Nem nyugodhatok meg emberségemben addig, míg hitemben el nem
érek arra a teljességre, arra a személyességre Istennel, amikor megértem, ráismerek arra az üzenetre, amit velem, általam akar felfedni Isten
a világ számára.
Bár parányiak vagyunk ebben a mindenségben, mégis minden személy Istenből egy rész, aki magán viseli, hordozza Isten egy szilánkját,
egy részletét. Mi magunk vagyunk Isten részei, részletei. Igen hiszem,
hogy mindnyájan Isten puzzléjében egy darabkák vagyunk, ami, ha
hiányzik, akkor a kép nem lehet teljes.
NJ

Névválasztás
Hat év távlatából talán időszerűnek mondható egy változás. De vajon
mi áll egy névváltoztatás mögött? És mi állhat még mögötte?
Könnyebb egy okot körülírni, véleményt kifejezni, vagy vágyat megfogalmazni, mint ezekre a kérdésekre egyértelmű választ adni. A magam
részéről a „Hírlevél” címet mindig túl általánosnak, és felelősség nélkülinek tartottam; ami bármi lehet, és semmire sem kötelez. Igen, vágytam rá, hogy valamilyen határozott kifejezéssel, várakozással, és vágyakozással teli címe legyen a Plébániánk arculatát befolyásolni akaró,
és közösségünk alakítására irányuló olvasmánynak.
Ezzel a névválasztással valami lezárul, és valami új kezdődik. Talán az
sem véletlen, hogy ez egybe esik a Hit évével, az Új evangelizáció
gondolatával, az új testület választásával, és azzal is, hogy Ferenc
atya valami személyességet akar belevinni az újságunkba. Egy változás mindig jelent valami szándékot. Az új név, ami mellett a hattagú
zsűri többsége tette le szavazatát, minden indoklás, vagy véleménynyilvánítás nélkül, nem befolyásolva egymást a véleményalakításban,
hangsúlyos. Az élesztő önmagában nem bibliai szó, mégis olyan, mint
majd a havonta 150 példányban megjelenő lapunkat, hasson élesztőn

lelkünkre, életünkre, és létünkre. Ébresszen rá arra, hogy vagyunk,
közösségként, közösségben Jézussal, az Ő szeretetében.
Együtt, egymásért, egymással Krisztusban!
Mi mindegyikünk Krisztus nagy közösségének legyünk élesztői, de
ugyanakkor éleszthetőkké is. Mert fogadjuk el e szónak azt az értelmét
is, hogy még nem vagyunk készek, még változnunk kell, még képesek
vagyunk újjá élesztésre, újjáéledésre, megújulásra. Tartsuk magunkat
örökké fiatalon Krisztus szeretetének megélésében! Az „Élesztő” szónak van dinamikája, ez a dinamizmus jellemezze közösségünket.
Azonban ez az újságcím, önmagában nem fog közösséget teremteni,
formálni, alakítani. Ahhoz mi is kellünk!
A közösség értéke az, amit az egyének értéke a közösség értékévé
képes - mer, bátorkodik, nem szégyell, nem féltékeny, fáradtságot nem
kímélve, és hajlandó - tenni!

Visszatekintő
A Házas Estékről szólva
Már majdnem ötven évesek vagyunk, de mindig jártunk hittanra, ott is
ismerkedtünk meg a férjemmel. Nagyon boldog voltam, amikor Feri
atya felsorolta milyen sokféle kapcsolatmélyítési lehetőség nyílik
szeptembertől plébániánkon. Egyből tudtam melyik a miénk: A házas
csoport. Merthogy amellett, hogy van nyolc gyermekünk, legfontosabb
nekünk Isten, és benne az egymás iránti szeretetünk folyamatos fejlődése és ereje. Az első házas estén, Jocó - a férjem- azt mondta: akik
ma itt vannak, azok a nyertesek. Mert nem tudták mi lesz, de itt vannak. Igen. A jelenlét, amiben lehet adni és kapni. Amitől érzem, hogy
gazdagabb, felszabadultabb lettem, és könnyebben mennek az igenigen nehéz napok. (Mert kis gyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond.)
Jól esik, hogy fontos voltam és jól esik, hogy valaki kinyitja előttem a
szívét. Mert az Isten úgy szól hozzám, hogy valaki Őáltala kimondja,
ami nekem épp fontos. De ha nem megyek el? Ha nem adok lehetőséget? Akkor, hogy tudja Isten megüzenni, megmondani, SEGÍTENI? Hát
ezért mentem el és gazdagon tértünk haza. Ági és Laci, a vezetőink
pedig csupa szív emberek, tele tudással és vidámsággal (sőt, utoljára
egy kosár pogácsával is.) Nagyon jól esett, hogy Feri atya is ott ragadt
a második alkalommal, jó volt érezni, hogy neki is fontosak vagyunk.
Hasonló házaspárokra és problémákra is találtam. Jó látni, hogy nem

vagyok egyedül, nemcsak nálunk fordul elő, hogy … Utána a misén is
máshogy nézünk egymásra, villan a szemünk az együtt átélt beszélgetések örömétől. Hálás vagyok, hogy van, aki nemcsak a saját dolgával,
hanem még az enyémmel is törődik. Nagy segítség még, hogy nem
kell messzire utazni, korán hazaérünk. (Merthogy egyébként is hulla
fáradtak vagyunk mindketten.)
Klemm Julcsi és Jocó - ÁrpádOrsiLucaSimonJakabFülöpJociEmma

Reguly Zoltán elnök a testületről
- Elkezdődött plébánia közösségünkben az új képviselőtestület választása.
Úgy tudom, hogy az előkészítésében jelentős szereped van.

A képviselőtestület általában 5 évre kap mandátumot, Antal Atya
betegsége miatt a jelenlegi képviselőtestület lényegesen több éve van
hivatalban, így mindenképpen esedékes volt a megújítás.
- Kérlek, hogy értékeld a leköszönő képviselőtestület munkáját, úgy, mint e
testületnek volt vezetője, a plébánia világi elnöke.

A képviselőtestület – a pomázi hívők segítsége mellett óriási munkát végzett Antal atya betegsége – és nyugodtan mondhatom, hogy
hősi – halála kapcsán. Nagyon szeretnék mindenkinek köszönetet
mondani, és a Jó Istennek hálát adni, hogy ezekben az időkben így
megsegített minket.
- Úgy mondod, hogy leköszönsz erről a feladatról. Egyben a testületi tagságról
is?

Igen, úgy gondolom, hogy aki ilyen sokáig csinálta mint én, kell
tudni felállnia, megköszönni és elköszönni, helyet adni másoknak, új,
fiatalos elképzeléseknek.
- Milyen stafétabotot adsz át? Illetve a stafétabotot milyen tapasztalattal, felelősséggel, és milyen üzenettel ajánlod az utód számára?

A pomázi plébánia közösség egy élő és minden korosztályt átfogó
közösség. Ez így volt akkor is amikor 25 éve ide költöztünk, és így van
ma is. Azt kérem az új képviselőtestülettől, hogy tartsák meg ezt a jó
hagyományt, figyeljenek minden korosztályra.
- A képviselőtestületnek kit kell, és miben képviselni, és kinél? A világi elnök
milyen jogkörrel, feladatkörrel, és milyen hatalommal rendelkezik?

Ez egy szolgálat és nem hatalom minden résztvevő számára. A
képviselőtestület feladata a plébános támogatása minden területen, a
pasztorációs, a liturgikus, a kézzel fogható környezet (templom, épületek, …) és a pénzügyek területén egyaránt. Ennek megfelelően nagyon
fontos, hogy a képviselőtestület és a plébános jól megértsék egymást.

- A testület és a plébánia közössége között milyen módon áll fenn hivatali
kapcsolat, mely módon lehet érvényesíteni a közösség érdekeit a testületen
keresztül?

A testület tagjai mindig a közösséget képviselik. Ez a képviselet
nem olyan pontosan területileg körülhatárolt, mint egy önkormányzat
esetén, de mindig kitapintható, hiszen egy hitoktató a hitoktatásban
résztvevők és a hitoktatást végzők érdekeit képviseli, egy lakótelepen
lakó, az ott lakókét, egy fiatal édesanya a családok érdekeit, és így
tovább. A testület pedig igyekszik a sok feladat és érték között egy
közösségi szintű optimumot megtalálni. A mostani választás jelöltállításánál is igyekeztünk a nagy közösség minden területéről jelölteket állítani, hogy ez a képviselet minél teljesebben megvalósulhasson.
Nagyon sok sikert kívánok az új képviselőtestületnek, és kérem,
hogy a képviseltek véleményével és saját munkájukkal is támogassák
Ferenc atya munkáját és végső soron együtt a plébánia közösséget.
NJ

A Hit évének nyitánya
Valami új kezdődött el, vagy csupán hangot kap az, ami minden nap
kellene, hogy számomra és számunkra fontos legyen?
Egy érdekes cikket olvastam a Magyar Kurír oldalán. Már a cikk címe
is ez volt: „A hit éve nem válhat események sorozatává”. A cikkben a
szerző, Bernd Hagenkord SJ, a Vatikáni Rádió német műsorának felelős szerkesztője, arról gondolkodik, és arra figyelmeztet, hogy ez az év
se jusson arra a sorsra, mint amire - eddig - jutott a II. Vatikáni zsinat.
Felkapjuk, örömködünk az újdonság élményével rajta, hogy van ilyen,
aztán ahogy a gyermek a játékszerére, ráununk, és végül félretesszük.
Feledésbe merül, és életünk a régi, magszokott középszerűségben
folytatódik tovább az érzelmi fellángolás elcsitulásával.
A hit évét a pápa pontosan október 11-én, Rómában, a Szent Péter
bazilikában nyitotta meg, szentmise keretében. Ami alkalmat adott rá,
hogy az éppen ott folyó szinódusi atyák is mind jelen legyenek a szertartáson, és élőszóban hallják, de ne csak hallják, hanem érthessék is
a pápai szándékot, ami ennek az évnek a Szentlélektől minden e világ
emberéhez, de legfőképpen minden kereszténynek szóló üzenete.
Mert hiszem, hogy a Kőszikla ma is Krisztus jelenlétét hirdeti, és jelenvalóvá teszi. Krisztus a Szentlélek erejében mutatkozik meg, általa, ki
Péter utódja. A hit évének megnyitóján a pápa homíliájában hangsúlyozta, hogy egy folyamatban vagyunk, részeiként a változásnak, ami-

ben Isten teljesíti cselekvőn teremtő művét, az üdvösség tervét. Isten
művében minden
megkeresztelt embernek feladata, része van, elszámolási kötelezettséggel. Így valósul meg a szerető Isten minden keresztényben, akik
félik az Istent.
Majd ráhangolódva a nap aktuális evangéliumi részletére, tanítását így
folytatta: „Krisztusnak a küldetése tovább folytatódik az időben és a
térben, áthatol évszázadokon és földrészeken. Olyan áramlatról van
szó, amely az Atyától indul ki és a Szentlélek erejével elviszi az örömhírt minden idők anyagi és spirituális értelemben vett szegényeinek. Az
egyház Krisztus e művének elsődleges és szükséges eszköze, mert
úgy egyesül vele, mint test a fejjel. „Amint engem küldött az Atya, úgy
küldelek én is titeket” (Jn 20,21).”
Majd XVI Benedek emlékeztetett, hogy hitünkben „Isten örökös jelenje
visszhangzik fel, amely túlmutat az időn, ugyanakkor mi csak a megismételhetetlen mában fogadhatjuk be”. Ebben az összefüggésben van
jelentőségünk, és jelentősége hitünknek, Isten vonatkozásában és Vele való viszonyunknak, amit nem kerülhetünk meg, nem hagyhatunk
szó nélkül, és figyelmeztetésként kell megjelenítenünk.
Talán az a jelentősége ennek az évnek, hogy egy olyan történelemnek
válunk így részévé, ahol megszólíttatunk, és Isten Szentlelke által kell
ezt a megszólítást meghallanunk. Nem kérdőjelként meggörnyedve,
hanem felkiáltójelként cselekvővé lenni Krisztussal, Isten országáért.
Tudatosság, felelősség, elköteleződés, fegyelmezettség, és ugyanakkor a magunk egyéniségének egyre letisztultabb képességeinek odaajándékozása, adományozása Krisztus közösségének, Isten országának. Hogy az ’én’ és a ’mi’ személyes értékeink – ami nem sajátunk,
hanem Istentől való rész –, végre közösségi értékké válhasson, amit
szabad akaratunkkal váltunk, változtatunk közösségivé.
Ez az új evangelizáció annyiban legyen így új, amennyiben képesek
vagyunk Krisztusban megújulni. Mától kezdve egész életünkön át. Merjük ehhez mi is kérni az Istenanya oltalmát, a pápához társulva, aki
boldog XXIII. Jánoshoz méltó módon, megismételve cselekedetét és
megújítva szándékát ajánlja akaratát és minden keresztény megújulni
kész cselekvőképességét Szűz Mária bizalmába. Miben kellene mást,
vagy másként tenni, mint amit tettem eddig? Engedjük, és teremtsük
meg rá az alkalmat, hogy a Lélek megszólíthasson. De a megszólítást
értőkké kell lennünk. Homíliáját a pápa, Pál apostol szavainak megismétlésével, felelevenítésével zárta, és küld bennünket küldetésbe: „Éljen bennetek elevenen Krisztus igéje. Tanítsátok és intsétek egymást
nagy bölcsességgel …

Bármit szóltok és tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek s
adjatok hálát általa Istennek, az Atyának” (Kol 3,16-17). Ámen.
(idézet a Vatikáni Rádió 2012.10.11-ei közleményéből)
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Jubilál a pomázi Szent Cecília kórus
Húsz évvel ezelőtt egy merész elhatározással és sok szervezőmunkával újjá alakult Pomázon a Szent Cecília Kórus! A szervezést néhányan azok végezték, akik még énekeltek az előző kórusban, mely az
50-es évek végétől mintegy 15 évig működött.
A kezdeményezést jó szívvel támogatta az akkor Pomázra helyezett új
plébános, Antal atya 19 éven keresztül, hisz november 10-én ünnepeljük halálának 1 éves évfordulóját. A kórus munkáját, új tagokkal történő
bővítését Ferenc atya szintén támogatja, melyet szívből köszönünk!
Az akkori szervezők belső ösztönzést éreztek annak megvalósítására,
hogy ismét felcsendüljön Pomázon az egyházi kórusmuzsika, melynek
elsődleges célja Isten dicsérete, másodlagos pedig a hívek lelki gazdagítása.
A kórustagság egy elköteleződés azok számára, akik a jó hallás és a
szép hang adományát kapták a jó Istentől, és akik szeretnének valamit
tenni az egyházközség felvirágoztatásáért. Az áldozat, a heti egyszeri
énekpróba, melyet a nyár kivételével minden szerdán este 6 és 8 óra
között tartunk a templom melletti hittanteremben.
A kórustagok az újjá alakítás után szorgalmasan jártak énekpróbákra,
s bár nagyrészük nem énekelt előzőleg kórusban, sőt zeneiskolába se
jártak a kitartó munka meghozta gyümölcsét! A pomázi állandó templomi szolgálat mellett, hamarosan sor kerülhetett vendégszereplésekre
is. Sőt az önkormányzat felkérésére állami ünnepségeken is közreműködtek elsősorban március 15-én vagy augusztus 20-án, valamint az
egyedülállók Karácsonyára szervezett ünnepségeken. Ezeken kívül
minden alkalommal helyt álltak a nemrég Örökkévalóságba költözött
Ásztai Csabáné által szervezett Kórustalálkozókon, és Adventben, a
Református templomban. Jártak kétszer Erdélyben, és közösen léptek
fel a testvérkórussal, a szentendrei Cecíliával Mariazellben és Lengyelországban, tavaly pedig Máriagyűdön.
A felsorolt eredményekért október 28-án adunk hálát a Szentmisében,
és megköszönjük mindazok kitartását, akik valameddig részt vettek a
közös munkában, illetve akik közben csatlakoztak, lehetővé téve ennek
az évfordulónak megünneplését!
Megemlékezünk azokról, akik évek során az Örökkévalóságba költöztek, és kívánjuk, hogy éneküket a mennyei kórusban folytassák!

Azonban az itt maradottak felett is elszaladt az idő, s a hangerő fogyatkozása mellett a testi erő is fogyatkozik. Ezért elengedhetetlenül
szükséges, hogy új tagok csatlakozzanak a kórushoz, és időben átvegyék a stafétabotot, ahhoz, hogy a 25 vagy a 30 éves évfordulót is
meg lehessen ünnepelni!
Várjuk azokat, akik valamilyen elfoglaltság mellett kimaradtak, de most
újra tudnák vállalni a kórustagságot! Tudjuk és megértjük, hogy a fiatal
családoknál a gyermeknevelés és a sok munka nem teszi lehetővé
hetente egy este feláldozását, (bár egy-egy jó szándékú nagyszülő
elvállalhatná ilyenkor a gyermekek felügyeletét). Ezért a 40 és 50 év
közötti testvérekre számítunk leginkább, akik már túl vannak a kisgyermekek nevelésén. Külön szeretettel hívjuk azokat a testvéreket,
akik a közelmúltban költöztek Pomázra, és jó hanggal rendelkeznek,
hogy tovább folytatódhasson Isten dicsérete, az emberek szolgálata,
ebben a növekedésnek indult Egyházközségben!
Köszönettel és tisztelettel:
Silacher Miklós, karvezető

Az elsőáldozásról egy érintett
Idén 28 gyermek veszi magához az Oltáriszentségben az Úr Jézust, és
előtte a Szentgyónásban megtisztítják lelküket. Ebből az alkalomból
megszólaltattuk Jármy Botondot, hogy mondja el mit is jelent neki az
Oltáriszentség vétele, és hogyan készül rá.
L.: - Kedves Boti, mi ez a szentség, mit tudsz róla?
B.: - Isten teste, vagyis Jézus teste.
L.: - Amikor a szentmisén az atya
(pap bácsi) kimondja Jézus szavait: ”ez az én testem …”, akkor az
ostya átváltozik Jézussá. Akkor ez
még ostya?
B.: - Nem!
L.: - Valóban az már Jézus. Ha
előtte vagyunk, akkor mit csinálunk, milyen mozdulatot?
B.: - Keresztet vetünk. (…) Meghajlunk. (…) Letérdelünk.
L.: - Így van! Kifejezzük, hogy Ő a
mi Istenünk. Te hiszed ezt?
B.: - IGEN!

L.: - Jól van! És még mit mondott
az Ő testéről?
B.: - Aki eszi az én testem, annak
örök élete lesz.
L.: - Tehát akarja Jézus, hogy őt
megegyük?
B.: - Igen.
L.: - Ő maga mondta és kérte ezt.
Ferenc atya azt is mondta nektek,
hogy a Szentostyát lenyeljük, a
pocakunkba jut, de mást is mondott. Igazából mégis mi lesz vele?
B.: - A szívünkbe jut.
L.: - Miért adja Jézus önmagát, mit
akar ezzel elérni?
B.: - Szeretetet.
L.: - De mi lesz az ennivalóval?
B.: - Megeszem.

L.: - És mit kapsz az ennivalótól?
B.: - Erőt.
L.: - Vajon Jézus is akar nekünk
erőt adni?
B.: - Igen.
L.: - Milyen erőt?
B.: - Hit erőt.
L.: - A hit mihez kell?
B.: - Hát, hogy elhiggyük, hogy Ő
létezik.
L.: - Vajon kell az élethez hit?
B.: - Igen!
L.: - Bizony, Jézus táplálni akarja a
szívünket, a lelkünket. Hogyan
készültetek, készültök az elsőáldozásra?
B.: - Járunk szerdánként és szombatonként foglalkozásokra. Tanulunk sok mindenről. Leginkább
Jézusról, az Oltáriszentségről.
L.: - Még mire készültök?
B.: - A gyónásra.
L.: - Az szerinted micsoda?
B.: - Megbánjuk bűneinket.
L.: - Erre hogy készültök?

B.: - Felírjuk a bűneinket egy lapra
és elmondjuk az atyának. Aztán
elégetjük közösen a sekrestyében.
L.: - Nem félsz a gyónástól?
B.: - Nem!
L.: - Hogyan gondolsz rá?
B.: - Hát, hogy minél előbb megszabaduljak a bűneimtől.
L.: - Az elsőáldozást hogyan várod?
B.: - Izgulok.
L.: - De azért jó érzés, hogy Jézust
fogadhatod a szívedbe?
B.: - IGEN!
L.: - Mit kérnél Jézustól?
B.: - Nem tudom.
L.: - Mit szeretnél megígérni Neki?
B.: - Hogy jó leszek, és megköszönöm Neki, ami jó eddig történt
velem, és hogy Jézus mindenkit
szeret és hogy azt akarja, hogy
mindenki jó legyen.
Szeretettel: István László (L.)

Előretekintő
Erzsébet-napi Keresztény Bál
A november 24-i Erzsébet-napi Keresztény Bál szervezéséről Lengyel
Évát kérdeztük, aki az alábbi információkkal szolgált:
- Ferenc atya gyönyörű plakátot készített, ehhez
hasonló lesz a támogatójegy és a meghívó is.
- Kérésem, hogy mindenki érezze magáénak a
feladatot, segítsenek támogatókat találni, tombolatárgyakat gyűjteni.
- Jelentkezőket várunk az idősebb, vagy távolabb
lakó vendégek szállításához - a rendezvényre és
onnan haza.
- Szeretnénk a belépőket előre értékesíteni, ezért

az asztalfoglalásokat időben kérjük jelezni.
- Az otthon készített finomságokkal kérjük, járuljanak hozzá a vacsorához. A szervezésben számítunk a karitász csoport közreműködésére.
- Egy szeretetteljes, keresztény szellemiségű jótékonysági estet rendezünk, ahol minden egyedülállónak is helye van.
- Mindazokat, akik éreznek magukban képességet, erőt és kapacitást
arra, hogy segítsenek az este minél szebb lebonyolításában, jelentkezzenek nálam, megkeresésüket előre is köszönöm!
(+36-20-577-0651, lengyel.ferencne1@gmail.com)

Cursillóról a jelenben
A szeptemberi első alkalmon 11-en jöttünk össze, nagy öröm, hogy
több, a cursillot nem ismerő testvérünk is csatlakozott!
Volt, aki hívásunkra, volt, aki Feri atya hívását meghallva, volt ki Pomázról, volt, aki messzebbről. Mindenki hozott valamit, kíváncsiságot,
örömet, mások könnyeket, és volt, aki évek óta válaszra váró kérdését.
Beszélgettünk, énekeltünk, és egy hosszabb megosztást is átélhettünk
az apa-fiú kapcsolatról. Úgy éreztük mindenki vitt is magával valamit,
felismerést, találkozást, megrendültséget, és volt, aki a kérdésére választ. Mélységes közösségi élmény lett.
Október 26-án péntek este fél 7-től újra találkoztunk, ahogy ez után
minden hónap negyedik péntekén is várunk mindenkit! Gyertek, hívjatok barátot, ismerőst! Ezek az összejövetelek is nyitottak, cursillotól
függetlenül mindenkit szeretettel várunk!
Szeretettel Bozi Gyuri

Testületi választás
Képviselőtestületi választás 2012. november 3-4.
Pomázi Szent István Király Plébánia
Közzétéve 2012 október 20-án, a templom hirdetőtábláján.
Kedves Testvérek!
o Ezen végleges képviselőtestületi jelölt lista melyet kifüggesztettünk.
o Ezt a listát szavazó lap formában haza is vihetik, hogy gondolkodjanak rajta.
o A jelöltek személyéről két hétig: október 20-a és november 2-a
között lehet gondolkodni.
o Ez idő alatt Ferenc atyánál jelezni 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. Itt válaszolnak majd a
további felmerülő kérdéseikre is.
o Összesen 11 nevet kell megjelölni a szavazó lapon.
o Szavazni a nevek előtti négyzetbe tett

X- el,

vagy

+- el lehet.
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Novemberi programjainkból
11.10-én Szív-közelben Pomázon, a Plébánia pincéjében, vendég:
Petrás Mária
11. 17-én du. Erzsébet napi megemlékezés a Karitász házban
11. 20-án kedden, 20 órakor Házas Esték, a hittanteremben
Téma: Isten a családunkban
11.24-én Erzsébet napi Keresztény bál a pomázi Művelődési Házban

Hírek, hirdetések
A hónapot Mindenszentek és a Halottak napi események vezetik be:
- november 1. délután a temetőkben sírkőszentelések, majd
17 órakor a keresztnél halottak napi szertartás.
- november 1. 19 óra: első csütörtöki Szentségimádás a templomban
- november 2. az esti mise a halottakért, első péntek.
Teljes búcsú nyerhető ezen a napon a feltételek szerint, mely felajánlható
a halottakért!
- November hónapban külön is lehet kérni miseszándékot a halottakért.
- november 9. 17 órakor templomunkban kezdődik a német iskola Márton
napi programja
- november 10. az esti mise Antal atya halálévfordulójáért lesz, majd utána
agapéra várunk mindenkit
- november végén adventi koszorúkészítés a karitász szervezésében
- Márton napi liba lakomát tervez Ferenc atya

Keresse minden hónap elején plébániánk hírlevelét a templomi
újságoknál!
Hírlevelünk virtuálisan hozzáférhető honlapunkon:
pomaziplebania.hu

Miserend
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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
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