IV. évfolyam, 9. szám, 2011. február 27. Évközi 8. vasárnap
mennyország minden szükségünkért
A benzinárak emelkednek, a nyugdí- kárpótol.
Relatív szükség esetén különösen
jak csökkennek, a svájci frank erősödik,
az adósságunk növekszik. Mindenki igaz ez és az elmúlt 10 év hitelből ficsak panaszkodik, hogy egyre nehezebb nanszírozott jóléte miatt sokan szenvednek most. „Ne aggódjatok az életeaz élet, mi lesz így?
Először is, válasszuk ketté a relatív tek miatt!” A legfontosabb az élet,
és az abszolút szükséget. Relatív szük- mégpedig az örök élet előtt a földi élet
is. A földi élet lényege nem az
ség az, ami az igényeinkhez,
abszolút biztonság, hanem az
pláne a már egyszer tapasztalt
isten- és emberszeretet. Erre
életszínvonalunkhoz
képest
mondja az Úr Jézus, hogy nem
kevesebb. Abszolút szükség az,
szolgálhattok az Istennek is, a
amikor a számlákat nem tudMammonnak is. Ha mindenjuk befizetni, nincs miből fűteáron luxuskörülményeket próni, nincs mit enni. Utóbbi
bálunk biztosítani magunknak
esetben nyilván nagy baj van, a
(akár a családunknak is), akkor
közösségnek észre kell vennie a valódi
szükséggel küzdőt és segítenie kell rajta, pont a lényeg veszik el. A családnak
még akkor is, ha saját hibájából került többet ér, ha velük vagyunk, mint ha
ebbe az állapotba. Ezt követeli a szociá- tőlük távol dolgozunk és a stresszt aztán családtagjainkon vezetjük le.
lis igazságosság.
Ne sirassuk a korábbi esetleges jobb
A mai evangélium szerint nem lehet
olyan szükség, ami miatt aggódnunk életszínvonalat, vagy azt, amit vágyunk
kellene, hiszen „nézzétek az ég mada- elérni, hanem elégedjünk meg azzal,
rait”. Az Isten gondoskodik mindenki- amink van és bízzunk az Istenben, aki
ről, de még ha éhen is halnánk, a nem hagy minket éhen halni!
Attila atya
Olvasmány – Iz 49, 14-15 – az Úr sosem feledkezik meg rólunk
Olvasmányközi ének: 61. zsoltár
Válasza: Lelkem, bízzál Istenben: * megnyugvásod tôle várjad!
Szentlecke – 1Kor 4, 1-5 – Krisztus szolgái és Isten titkainak sáfárai vagyunk
Evangélium – Mt 6, 24-34 – senki sem szolgálhat két úrnak

Ne aggodalmaskodjatok!
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Farsang az óvodában

Február 16-án délelőtt farsangoltunk
az óvodában a gyerekekkel. Ezt a napot
hosszú izgalom előzte meg, már napok
óta a gyerekekkel közösen díszítettük a
termet és találgattuk, hogy vajon ki minek öltözik. Minden gyermeknek különleges alkalom, amikor valakinek vagy
valaminek a bőrébe bújhat. Nagyon változatos jelmezekben érkeztek a gyerekek; volt postaláda, Szaturnusz, űrhajós, tűzoltó stb., és nem maradt el a kiscicák, kalózok, királyok, hercegkisaszszonyok és tündérek sora sem.

Ezzel a nappal nem tér véget farsangunk, tovább folytatódik a tánc, a
mulatás, a zene, a vigalom egészen
húshagyó keddig, amikor egy utolsó
közös tánccal búcsúzunk a farsangtól.
Február 23-án szülő-gyermek táncházat tartottunk, ami nagy sikernek örvendett, szeretnénk, ha a jövőben ez
hagyományunkká válna.
Anita néni, Bori néni

A Bosco „öregei” mulatnak

Reggel vendégeink – anyukák és
apukák, nagymamák és nagypapák – velünk kezdték a napot, majd a tőlük való
elbúcsúzás után minden csoportban
versenyjátékokkal
készültünk
a
gyerereknek. Ezután jelmezbemutatót
tartottunk, ahol a gyerekek egyesével
felálltak a dobogóra és mindenkit
egyenként megtapsoltunk. Dagadt a
büszkeségtől a postaláda, az űrhajós, az
elefánt, a méhecske, a római lovag…
Az óvó nénik – akik már nagyon várják
a tavaszt – mind tavaszi virágoknak öltöztek, ami különösen tetszett a gyerekeknek: „Óvó néni! Hát rajtad meg mi
van??”
A délelőttöt vidám táncházzal zártuk.

Nem lehet sikítás, akaratlan mozdulatok, ismert táncbetétek nélkül végigélni egy valódi farsangi ünnepséget,
amit mindig kísér (szülők segítségével)
büfé. Ráadásul, hogy az idén egy füstgép, egy lézerlámpa és egy kisebb
diszkógömb dobott a hangulaton.
Nem maradt öröm nélkül az sem,
aki a házi rendezésű tehetségkutatónkra volt kíváncsi: újra előkerült a régi karaoke CD, amit három fiú és a „Jég
dupla viszkivel” című dal nyert.
Ezután jelmezfelvonulások voltak:
az egyéni nyertes az önjelölt biztonsági
őr lett; a csoportjelmez fődíját a 23-fejű
sárkány vitte el, míg a tanároknál a focista, valamint Pocahontas és a zöld
szemes ostoros versengett. Különdíjat
kapott a búcsúzó 8./a osztály egy valódi, saját betanítású kán-kán tánca.
(Hadd mondjam el, a torta érte nagyon
jól esett 1,5 hét folyamatos próba
után!)
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Ezek után kezdődött az igazi parti,
amit már fönt említettem. Egyszóval én
sajnálni fogom az itt töltött nyolc évem,
és a barátokat, akikkel ezeket az ajándékba kapott péntek estéket végig élveztük.
Ágh Anna

„Börtönben voltam, és fölkerestetek” (Mt 25, 36)

A tököli Fiatalkorúak Büntetésvégrehajtási Intézetének könyvtára pár
régi, leharcolt könyvből áll, pedig a tizenéves raboknak óriási igényük van az olvasásra. Minden könyv lehetőséget ad a raboknak a fejlődésre: a ponyva abban segít, hogy megszeressék a könyveket, a
komoly könyvek pedig szellemileg építik
őket. A börtön könyvtára szívesen fogad
könyvadományokat. Bizonyára mindenkinek van otthon olyan könyve, amit elolvasott, de túl könnyűnek talált ahhoz,
hogy megtartsa, vagy esetleg több példányban van meg polcán egy-egy mű.
Kérünk mindenkit, aki teheti, könyvadományával segítse a rabokat! A fiatalok
főleg a könnyebb olvasmányokat (krimi,
ponyva), ifjúsági regényeket, nagyobbaknak szóló meséket szeretik. Egyházközségi gyűjtésről lévén szó fokozottan várjuk olyan könyvek felajánlását, amik a tizenéves fiatalok lelki útkeresésében nyújtanak segítséget.
Az adomány minősége az adományozót minősíti, ezért kizárólag jó állapotban
lévő, kifejezetten tizenéves fiataloknak
való könyvet várunk, így nem kérünk
olyan könyveket, amit a fiatalok nem értenek, vagy nyilvánvalóan nem érdekli
őket. Más célra most nem gyűjtünk
könyvet, úgyhogy az adomány céljához
nem illő adományokkal nem tudunk mit
kezdeni. A könyveket a sekrestyében –

misék után – vagy a plébánián – hivatali
időben – várjuk március 15-ig.
dr. Bene Lajos

Köszönet!

Szeretném megköszönni mindazok
segítségét, szeretetét, imáját és részvétnyilvánítását, akik férjem, mindenki
„Koczka Gyuri bácsija” halála alkalmából mély együttérzésüket kinyilvánították!
Csak a köszönet és hála megnyilvánulásával tudok gondolni István atyára,
aki férjem segítségére volt a legnehezebb időkben, amikor sok évtized után
(amit, mint műszerész az Orion gyár
dolgozója) megválva a régi barátoktól,
kollégáktól kénytelen volt munkahelyet
változtatni, lehetőséget biztosított számára a Don Bosco Iskolában.
Hálával gondolok az iskola tantestületére, minden régi és új dolgozójára,
akik befogadták és a
-ben oly
megható szeretettel emlékeztek meg róla. A diákokra, akik először féltek tőle, a
„morcos Gyuri bácsitól”, de szívük mélyén érezték szeretetét.
Antal atyának köszönöm, hogy élete
utolsó hónapjaiban, mikor már nagy beteg volt, többször meglátogatta, lelkileg
megerősítette. Engem is vigasztalt és
segített a nehézségek elviselésében. Köszönöm a szívből jövő búcsúztatót,
mely szemünkbe fájó, de mégis örömteljes könnyeket csalt a szeretet nevében!
Hálával gondolok a sok új és régi barátra, akik elkísérték utolsó útjára.
Mindazokra, akik nem tudtak ott lenni,
de imájukban és együttérzésükben velünk voltak!
Köszönettel, szeretettel,
Koczka „Gyuri néni”
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Hirdetések

1.) A héten elsőcsütörtök lesz. Az
esti szentmisében papi hivatásokért
imádkozunk.
2.) Elsőpénteken felkeressük idős
és beteg testvéreinket a szentségekkel.
Este 8 órától taizéi imaórát tartunk a
templomban.
3.) Szombaton az esti szentmise
előtt ¾6-kor elsőszombati rózsafüzér
imádságot végzünk a magyar családokért és az ifjúságért.
4.) Jövő vasárnap, március hónap
első vasárnapján délután 4 órától
szentségimádás lesz templomunkban.
5.) A hét jeles napja: pénteken Boldog Meszlényi Zoltán vértanú püspök
emléknapja lesz.

Anyakönyvi hírek

Temetések: Füzéri Lászlóné, március 3. 1100, Szt. Gellért templom
Bukovina Istvánné, március 3. 1200,
Szt. Gellért templom
Jancsó Mihály, március 3. 1415, Farkasrét-alsó temető

egy bárhoz, ami teljesen tele van emberekkel. Odaszól a pincérnek:
– Pincér! Hamar ide egy rekesz
Fantát!
– Citromosat vagy narancsot?
– Mindegy, csak rá akarok ülni.
Egy paraszt bácsi felmegy Pestre biciklivel. Nézelődik, majd a biciklijét az
Országház előtt egy oszlophoz támasztja. Odamegy hozzá egy rendőr:
– Nem hagyhatja itt a kerékpárt,
mert mindjárt itt lesz az orosz küldöttség!
– Annyi baj legyen! Oda van láncolva!
Az agressziv kismalac biciklizik az
erdőben. Véletlenül nekimegy egy fának, és egy hatalmasat esik. Az erdei állatok körésereglenek, és sajnálkoznak:
– Jaj kismalac, nagyon megütötted
magad? Nagyon fáj?
Mire a kismalac:
– Kuss! Én igy szoktam leszállni!

Biciklis viccek

Kisgyerek bmx-ezni tanul:
– Nézd, apa, egy kézzel!
– Nézd, apa, kéz nélkül!
– Néfd, afa, fog nékül!
Egy izzadt, kimerült biciklis érkezik
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