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Kiadja aMagyat Szentek Pl6bari6ja. Megjelenik minden h6nap els6 vas6rnapjart.Ingyenes kiadvany.

,,Hit n6lkiil lehetetlen kedvesnek lenni Istenn6l" - a hitr6l

Az I. Vatik6ni zsinat (1869-1870) is igen fontos meg6llapit6sokat tesz a hittel
kapcsolatbarL, vagy 6ppen a hit 6s 6sz viszonydr6l. "Mivel az ember teljes m6rtdkben
Istent6l, mint teremt6j6t6l 6s Urdt6l fiigg, 6s a teremtett 6sz anem teremtett igazsdgnak
ttik6letesen al| van rendelve, a kinyilatkoilato Istennek elmdnk 6s akaratunk ftiltdtlen
hfv6 h6dolathval tartozunk." (DI{ 3008) Az ember rigy van megalkotva, hogy k6pes
Istenre, vagyis a hit aj6nddk. A szemdlyes kapcsolat Istennel m6r ott megkezd6dik, hogy
megalkotott, l6tbe hivott minket. Erre a nemleges villasz nemhogy hanyags6g, hanem az
Isten ellen va16 dont6s. Az rijra-evangelizillils kapcs6n az els6dleges k6rd6s az, hogy kit
kell rijra bevonni Krisztus miszt6rium6ba. A kifejezds maghban rejti: irjra csak azt lehet,

aki m6r benne volt. "A hit, m6g ha nem a szereteten keresztiil hat is (v6. Gal 5,6), Isten ajind1ka,6s gyakorl6sa
az tidvdss6gre szolgdl6 cselekedet, amellyel ,az ember mag6nak Istennek engedelmeskedik, amennyiben
kegyelm6vel - mellmek ellen is Sllhatna - egyetdrt 6s azza"l kcizremiikodik." (DH 3010)
Az emberi 6rtelem megalinkodik, a16 veti mag6t az isteninek. Eppen ez6rt nem kiutat, kifog6st keres vall6sos
6let6ben, hanem megpr6b6l az Egyhfz tanit6sa szerint jdrni az iidvdss6g iftjiln. Nem okoskodik, nem tal6l ki
feltdtleniil rijat, hanem az isteni 6ltalirlnyittatjamagirt. A liturgia sem a kreativit6s helye, hanem isteni mii, amely
atjdrja eg6sz 6rtelmiinket, fltalakit, bevon az istenibe. Erre ember nem kdpes, ez egyedtil "Istennek lehets6ges".
"Azok helyzete, akik a hit mennyei ajand6ka 6Ital a katolikus igazshghoz ragaszkodnak, 6s azok6 akik emberi
v6lem6nyek 6ltal vezettetve hamis vall5st kdvetnek, legl<ev6sb6 sem azonos; azoknak ugyanis, akik hitiiket az
Egyhazi Tanit6hivatalnak kdszrinik, soha semmi okuk nem lehet ezt ahitetmegvdltoztatni vagy k6ts6gbe vonni.
S minthogy ez igy van, 'h6l6t adva az Atyaistennek, aki minket a szentek osztftlyrdsz6re mdltatott a
vil6goss6gban" (Kol l,I2), becstljiik ry1g az ily nagy ridvdss6get (v6. Zsid 2,3),6s "emeljiik tekintetiinket a hit
szerzojdre 6s bev6gz6j6re, J6zusra" (Zsid 12,2),6s "tartsunk ki rendithetetleni.il rem6nysdgiink megvallSs6ban"
(Zsid 10,23). (DH 3014)
Remdnys6giink megvall6sa nem viihat fiigg6v6 emberek alkotta v61em6nyt61 6s ig6nyekt6l, ktil6nf6le divatos
irilnyzatoliJ,6l. A hit 6s az 6sz k<izott nincs ellentft. Az isieni titkok ugyan feliilmriljak az lrteImet, de a hit 6ltal
arra t<ireksziink, hogy a "szinel6t5s legyen osrtillyrlsziink" (v6. 2Kor 5,6sk).
Szriks6ges felid6zniink m6g az I. Vatik6n zsinat k6nonjai kriztil nehdnyat, hiszen ma is aktudlisak:
"Aki lehets6gesnek mondja, hogy azEgyhSz Sltal el6adott dogm6k majd a tudomdny elSrehaladtdval att6I elt6r6
6rtelmet nyerhetnek, mint amilyet azEgyhdz azoknak tulajdonitott 6s tulajdonit, legyen kikcizcisftve." (DH 3043)
"Aki azt mondja, hogy a kereszt6ny hit elfogad6sa nem szabad cselekv6s, hanem az emberi 6sz6rvek
sziiks6gk6ppenhozzil< l6tre; vagy, hogy a szeretet 6ltal hat6 616 hithez csak Isten sztks6ges, legyen kik<jz<isitve."
(DH 3035)
Mindezt az6rt irjuk, mert egyrdszt fontos l6tni, hogy nem csak a II. Vatikdni zsinat a m6rfcjldk6, vagy m6rvad6
katolikus hitiinkben. Teh6t azokat elolvasva r6jrivtink arra, hogy az Egyhaz t<irt6nelm6ben megtartott dsszes
zsinat fontos saj6t 6s kriz<iss6gi hitiink szempontj6b6l. Amit az I. Vatik6ni zsinaton kimondtak, azI hitt6k a II.
Vatikani zsinaton is, 6s ez6rt fontos, hogy mi is igy tegyiink.
M6sr6szt,val6ban 6rdemes tanulm6nyozni az elozo zsinat szdvegeit, hogy egybevessiik saj6t hitiinkkel, valamint
a fel6nk lran1ul6 egyhazi tanit6sokkal. Ugyanis nem mindegy, hogy a pr6dik6ci6k, riportok, rijs6gok, honlapok
r6v6n hallott tanit6s merrnyire van dsszhangban nemcsak a II. Vatikfuni zsinattal, hanem az azt megel6z6
szhzadok zsinataival. hit6vel. (Baldzs atya)



ARBISETORBIS RENDELET
A szent bricsrik adomr{nyival gazdagodnak

a Hit Eve folyam6n v6gbevitt kiiltinf6le jdmbor cselekedetek

I II. Vatikfini Zsinat iinnepdlyes megnyit6s6nak dtverredik dvfordul6j6n, amely zsinatnak Boldog XXIII. J6nos
pdpa,,f6 feladatkdnt jeldlte meg a keresztdny tanit6s 6rt6kes hitlet6tem6ny6nek gondosabb orzlsdtds kifejt6sdt, hogy
igy hozzdfdrhet6bb legyen Krisztus hivei 6s a j6akaratri emberek szdmSra" (II. JSnos Pill phpa, Fidei Depositum
apostoli konstitrici6, 1992. okt6ber lI, AAS 86 119941113), XVL Benedek pSpa kijeldldse alapj6n kezdetltveszi
egy olyan 6v, amelyet az igaz hit megvall6s6nak ds helyes 6rtelmez6sdnek szenteltink, a Zsinati Dokumentumolmak
6s a Katolikus Eghdz Katekizmusa cikkelyeinek olvasfs a, vagy m6g ink6bb jdmbor 6telmdlkeddse rdv6n. [. . .]

, Jelen korunkban, amely annyi mdly vSltozilst hoz az, emberisdg szdm6ra, Szentaty6nk, XVI. Benedek a Hit
Evdnek meghirdet6s6vel arra kivSnja felsz6litani Isten n6pdt, amelynek egyetemes pdsztora, valamint az egdsz vil6g
valamennyi piisptikdt, hogy ,,egyesiiljenek P6ter ut6d6val a kegyelem ezen idej6ben, amelyet a, tJr kfn6l nekiink,
hogy emldkezzink meg a hit dr6ga aj6nddk6r6l" (Uo., 8).

Minden egyes hfv6,,alkalmat kap 16, hogy megvallja hitdt a felt6madott Krisztusban... azegdsz vikig minden
sz6kesegyh|ziban 6s minden templom6ban, az otthonokban 6s a csal6dokban, hogy mindenki \tdrezze a siirget6
szi.iksdget, hogy jobban megismerje 6s a kd,vetkez6 nemzeddkeknek tov6bbadja az 6r6k hitet." Ezen feliil minden
hiv6, egy6nileg 6s kdzdss6gileg is meghiv6st kap, hogy nyfltan megvallja a hitdt a tdbbiek el6tt a mindennapi 6let
ktildnfele kdrtilmdnyei kdzdtt. [. ..]

Minthogy els6sorban az a cdlunk, hogy - amennyire er. ezen a F<jlddn egy6ltal6n lehets6ges - a lehet6 legiobban
kifejlessztik magunkban az lletszentsdget ds a l6lek tisztasdgdt, ehhez nagyon hasznos segitsdget nyrijthatnak a szent
bricsfk, amelyeket azEgyhdz, a Krisztust6l rfuuhfnott hatalom segitsdg6vel, felkin6l mindazoknak, akik a megfelel6
hozz65ll5ssal teljesftik azokat a saj6tos el6ir6sokat, amelyek elnyerdsiik feltdtelei. [...]

A Hit Evdnek teljes id6tartama alatt, vagyis 2012. okt6ber 11-t6l 2013. november 24-ig teljes brtcsrtt
nyerhetnek a sajdt biineik miatti id6leges biintet6s al6l Isten irgalmSb6t, amit az elhunyt lelkek6rt is
felajfnlhatnak, mindazon hivek, akik val6di biinb6natot tartottak, kell6k6ppen meggy6ntak, szents6gi
ildozfshoz jdrultak 6s imddkoztak a Szentatya szSnd6kira,
- minden alkalommal,halegalSbb h6rom alkalomrnal rdszt vesznek az igehirdetdsen a szent misszi6k alkalm6val,
vagy legalSbb h6rom el6ad6st meghallgatnak a II. VctikSni Zsinat dokumentumair6l 6s a Katolikus Egyhhz
Katekizmus6nak cikkelyeir6l, b6rmely templomban vagy alkalmas helyen;

- minden alkalommal, ha zarfindoklat form6j6ban megldtogatnak egy p6pai bazilikht, egy keresztdny katakombht,
egy szdkesegyhdzat, egy, az ordinfrius 6ltal a Hit Evere kijekilt szent helyet 6s itt r6szt vesznek valamilyen
liturgikus im6dsSgon, vagy legal6bb megfelel6 id6t elt<iltenek ott dsszeszedetten, j6mbor elmdlked6ssel, amit a
Miaty6nk, a Hiszekegy b6rmely hivatalos form6ja, valamint a Sziizanydhoz, az apostolokhoz vagy a v6ddszentekhez
sz6l6 foh6sz elimddkoz6sSval fejeznek be;

- minden alkalommal, az ordinSrius 6ltal a Hil Evdre meghat6rozott napokon, ha b6rmely szent helyen r6szt vesznek
egy iinnepdlyes szentmisdn vagy zsolozsm6n, s ezen feliil elim6dkozzSk a Hiszekegyet, annak b6rmely hivatalos
formdjSban;

- a Hit Eve bhrmely szabadon megv6lasztott napj6n, amikor hfv6 m6don megl6togatj6k a keresztel6k6poln6t vagy
m6s egydb helyet, ahol elnyertdk a kereszts6g szentsdgdt, amennyiben itt megirjftj5k kereszts6gi fogadalmaikat,
annak b6rmely hivatalos form6j6ban.
A megy6spiispdkdk 6s eparch6k, s mindazok, akik jog szerint egyenl6 rangban Sllnak veli.ik, ezen id6
legalkalmasabb napj6n, .a legkiemelked6bb i.innepen (p6ld6ul 2013. november 24-6n, Krisztus Kir6ly iinnepdn,
amellyel bezdrul a Hit Eve) kioszthatjdk a pdpai dlddst a teljes bircsrival, amelyet mindazok a hivek dlvezhetnek,
akik j6mborul fogadj6k ert az 6ld6st.

Azok a hivek, akik val6di biinb6natot gyakoroltal<, 6m srilyos okb6l nem tudnak r6szt venni az iinnepi
esem6nyeken (az id6sek, a betegek, 6s mindazok, akik k6rh6zakban vagy egydb 6pol6si kdzpontokban folyamatos
szolg|latban 6llnak a betegek mellett...) elnyerhetik a teljes bricsrit ugyanezen feltdtelek mellett, ha ldlekben 6s
gondolatban egyesi.ilnek a jelenl6v6 hivekkel, ktildncisen azokban a pillanatokban, amikor a Szentatya vagy a
megy6spiispdkdk szavait kdzvetiti a televizi6, illetve a r:6di6, s otthonukban vagy azon a helyen, amelyet
akad|lyoztat6suk ok6n nem tudnak elhagyni, elimildkozz6k a Miaty6nkot, a Hiszekegyet, annak b6rmely hivatalos
form6jdban 6s m6s foh6szokat, a Hit Eve c6lkitiizdseinek megfelel6en, valamint felaj6nlj6k szenved6seiket vagy
saj6t 6lettik sziiksdgeit. [...]
A j elen rendelet 6rvdnyess6ge kizilr6Iag a Hit Evdre sz6l, bdrmily en ezzel ellent6tes int6zked6s ellendre.

Kelt R6m6ban, az Apostoli Penitenci6rium szdkhelydn,ZOIZ. szeptember l4-6n, aSzent Kereszt felmagasztalhs6nak Unnepdn

Manuel Monteiro de Castro biboros
ugyvlvo

Mons. Krzysztof Nykiel
legf6bb penitenci6rius
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Az okt6berben megkezdett riport folytatfsa Licsk6 szabolcs aty6val.

Ez az els6 tolilkozrisq kiilf6ldi mogyorokkal?

M'69 esztergomi kispopkdnt o szeminririum okkori prefektusdnok, Horwlth Zoltdn otyrinok o
segitsdgdt kdrtem, hogy az egyik ny6ri szinetben ongol nyelvterijleten gyokorolhossom o
nyelvet. fgy keri.ilten egy mdsik mogyor kispoppol egyitt Kancrdribo. o winnipegi mogyor
pl6b6ni6ro. rtt oz okkorihelyi pl666nos, Paul Hancko otya - oki nem mogyor ugyon, de nogy
szerelettel szolgdli o mcgyorok kozott - volt o segits2.ginkre. Hat hdtre befogodoit ds vend{gil ldtott minket. Mdr
oda6rkez'6,sink utdn nem sokkol rdj6'tfiink. hogy ez o hot h6t nem pusztdn nyelvgyokorkis ds tonulds lesz,hanemonnril sokkol to'bb.
Megismerhetttink egy mrisik vildgot,azt hogy ott hogyon 6lneka mogyorok, mikdnt 6likmeg hittjket. Megtoposztolhottuk. hogy
milyen 6ldozalos szerelettel vonnok ir<intunk. Betekintl.st nyertiink o pldbrinioi 6letbe, ohol olkolmunk volt megismerkedni
konodoiokkol, portug<ilokkol, oloszokkol, froncidkkol, ukrrinokkol, Fillop-szigetiekkel 6s term,6,szetesen olyon nagyszerfi
mogyorokkol is, akik egy messzi orszdgbonisigyekeznek fonniortcni Szent fstvrin kirrilytr5l kopott hiti.jkel 6s mogyorsrigukot.
Hogy f6tjo o montreqli ki5ziiss6,get?

Csok olig h6rom hete, szeptember elsej6,n kezdtem el itteni szolg<ilotomot, fgy csok a kezdeti benyomrlsokr<jl szrimolhotok be.
Tgyekszem sok emberrel besz|lni, lehet6leg mindenkit meghallgotni. Ugyonokkor - noho <ihototlonul von bennem volamif1le
el6zeles vdrokoztis - nyitottsdgratcirekszem,igyekszem kerijlni azelfogultsfigot.
Az eddigi toposztolotoim nogyon kellemesek, hiszen nagy orommel vdriok, ,2s igen jr5l esett az a sziv|lyes fogodtotris is, omiben oz
egyhdzkozs6'9 togjoi rdszesitetlek. Ogy ldtom, hogy sok segitsd,gemleszlelkip6sztori munkdmbon. Noho o gondnoki ton<iccsol mdg
nem volt olkolmam toldlkozni, o kur<itorok, a Szent Erzs,lbet N6egylet togjoinok segitl kezeit mdr meg,6,rezhettem.
Megismerkedtem o gitriros csopori vezet6l6vel is.
Ho felmerijl a k6,rd6,s, hogy milyen trivolobbi lerveket szeretn|k megvol<5sftani, nogyon egyszerten fogolmozok. Els6dleges
szdmomro, hogy ozoknok o mogyor embereknek, okik sojdt cnyonyelviikon okcrnok imddkozni, lehet6s6,giklegyen arra, hogy fsten
f el6' f ordulhassonok, sojdt nyelvi.lkon vehessenek r6.szt o'liturgi<in, jrirulhossonok a szent*Egekhez. Emellett jelen szerelndk lenni
o mogyor emberek kozott, de a nogy, ldtv6nyos - 6m ugyonokkor olykor felszines - dolgok helyett els6sorbon o tortolmos, mdly
felodotokra szereln'lk figyelmet fordiioni. Az eddigiek olopjdn hirom terciletet igyekszem mojd kijlonosen is szem el6tt iortani o
pl6b6nio 6ler6ben" Ezek a Mogyor Iskolo, a cserkl.szet 6s o Mogyor Otthon. A Mogyor fskolo segftheti leginkribb o mogyor nyelv
6polrisdt. Nagyon pozitiv 6lmdny volt oz els6 tokilkoztls oz iskolo igazgat6jivol 

'2s o cserk'l.szekkel. A harmodik emlitett hongstilyos
terilet o Mogyor Otthon, omely segfti o toldlkoz<ist , a tiir1dd,st oz id6sebbekkel, oz ifj(sdggol, mindozokkol, okik kdzdssdgi.inkhoz
tortoznok vogy kopcsolotbo kerUlnek velijnk - okik igdnylik ds kdrik o gondoskodrist.
Sokot koszonhetek Dr. Cserh6ti Ferenc esztergom-budopesti segddpi.jspok otydnak, oki nogyon o sziv'\n viselte, hogy ez o pl6brinio
mogyor popot kopjon. A kezdeti id6szokbon - m6r az el6k6szilete.kt6l fogva - igen sok t<lmogot<lst koptom Pierangelo Palernieri
oty6t6l is, oki o kulturdlis 6s ritudlis kozossl,gek piispoki helynoke oz egyh6zmegydben. A hivotolos igyintdzdsen,
kopcsolcttortrison messze t(lmen6en gondoskodott abeilleszkeddsemr6l: elvitt egy itteni popi kdzoss6.gbe,,ts igyekezett olkolmos
lelki vezet6t is tokilni szrlmomro, oki irrinymutot<isoivol segitheti ,lletemet ds popi szolgrilotomot.
Sokot jelent szrimomro o Jd Prisztor olokjo. Popi jelmondotomot is o Jd P<isztor-zsoltrlrb6l vrllasztottom: ,,J6s6g ds irgolom j<lr
velem tleiemnek minden nopj<in." Szeretn,dk o Jd Prisztor nyom<lbon jdrvo - omennyire t6lem telik - j6 lelkipdsztorrri v<ilni.
A hit meg6l6,s6ben o csoltldot tortom legfontosobbnok. hiszen a gyermekeket is o csolddi kiizi5ss|,geken kereszlil tudjuk
megismerni, nevelni. Szeretn',m, ho o hitoktotris nem csak informdci6dtod<is lenne, honem <lltolo kiolokulno egyfojta kriz6ss6,gi 6let
is. Ehhez elengedhetetlen o szijl6i ttlmogotris. Nogy jelent6sdget tulojdonitok oz 616 emberi kopcsolotoknak, ezdrt szeretndm
megismerni o mogyor pl6b6ni6hoz kdt1d6 emberekel , toltllkozni velijk o szentmislken, keresztel'6.sen, els66ldoz6son, b6rm6l6son,
h6zass6gkdt6,sen,6.s temeldsen kivijl is, h6tkoznopi llethelyzetekben 6,s kozc)ss6.gi rendezv|,nyeken.
Szeretettel qi6nlom qz olvos6knok Rem€nyik S6ndor egyik verslt, qmi arrq hiv, hogy mllyen l6t5 tekinteftel, belsd
csendtinket meg6rizve fedezziik fel lletiink t6r't6n6seiben Isten 'dr6k szeretet6t 6s bAkejAt. Ebben von c jdv6nk.
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Rem6nyik Sdndor: B6ke

Volomi f urcsa c;sszehongo l6dris,
Volomi ritko rend -
SzdIhriz6 er6k er6s egyensilya,
M6ly bels6 bizonyoss<ig idebent -
Bizonyossrig o116l, hogy 6lni j6,
S z env ed ni elker ilhet et I en,
Szeret ni t[szt<in: megistenijlds,

Meghalni szdp -

S o Kifejez|.st meglelni mindezekhez,
Megtolrllni a f elsdges Tg6t:
Az Tg6t mindezekhez:
A B6ke ez.

Orkdn ordithot oztdn odakiint,
Robbonhot ezer bombai kclrboment.

De krirt nem okozott.

Bent:
Csend.

A Bdke itt kezd6dik.
Bent:
Csend.

fsten hozott.



Lettuk. L6thattuk, mert Bal6zs atya kir6ndul6st szewezett a
hittanosoknak.

Kora reggel iiltiink be a kisbuszokba, 6s ,,repi.iltiink"
Ipolytarn6cra, ahol r6gi kdvesedett f6kat n6zhettiink meg" Ez nem
hangzik tul izgalmasan, 6s f6ltem is, hogy unalmas s6ta lesz. De azmilr
ugye jobban hangzik, hogy b6lnafogakat l6ttunk abb6l a korb6l, amikor
m6g a K5rp6t-medenc6t tenger boritotta. Vagy megkdvesedett ndv6nyeket abb6l az id6b61, amikor m6g tr6pusi
es6erd6k lept6k el a mai Eszak-Magyarorszigot. Avagy kardfogir tigrisek 6s vizil6kcjlykrik l6bnyomaitndzegethettiik.
Es addigra a Nap is kisi.itdtt, beragyogva a gyonyrirti 6szi hegyviddket, 6s fgy a kedvi.ink is ragyog6 lett. Ut6bbiban
segitett a k<izeli bi.if6 akci6s k6v6ja 6s a helyi j5tsz6t6r is.

No, de nem libik6khzhattunk sok6ig, mert robogtunk tova Sz6cs6nybe, (nem ch-val, mint a Hfdember!) ahol a
pal6cleves v6rtr6nk,6s ahol egy anevezetes 13. szinadi ferences kolostor vend6gei voltunk egy-k6t 6rhra. Arendhlz
jellegzetess6ge, hogy kSplSnunk is iff tanult, im6dkozott, kap6lt n6h6ny 6vig. Mert ebben a szerzetesh 6zban a
ferencesek ndv6nyeket termesztenek, 6llatokat tenydsztenek a tudom6nybeli 6s hitbeli nd,veked6s mellett. Az id6s
dpiilet mag6n viseli a hosszri szdzadokat, ezel<re is megannyi khprhzatos p61d5t l6thattunk. S6t, a kisebb testv6rekndl
im6dkozott a hagyom5ny szerint 1705-ben az akkori, sz6cs6nyi orszdggytllds v6lasztott fejedelme, Rdk6czi Ferenc, aki
zhszlajhra azt irta: Cum Deo pro patria et libertate. Istennel ahaz66rt 6s a szabads 6g6rt. A bariit, aki ahhzat 6s a
templomot bemutatta, s6t5nk v6g6n k6nyszeritett benniinket, hogy megk6stoljuk az illtalukkdszitett l6lekmelegft6
italokat. Majd els6sorban testben megrijulva vettiik c6lba Holl6k6t.

Felm6sztunk a v6rba, ahol v6ratlanul megt6madtak minket. Szerencs6re csak katic6k, de abb6l annyi, hogy
sopdrni lehetett 6ket a foldon. Amikor 6ppen a rajb6l kil6ttunk, fensdges trij t6rult el6nk: szephazhr*. Mdg a v6r
melletti dombot is ,,magunk al6 gyiirti.ik", majd az 6 falun keresztiil tdrtiink vissza Budapestre, igaz,kozben besz6lltunk
a kisbuszokba.

Csuda j6 nap volt. Term6szeti, epitdszeti, kulturSlis, vallSsi, tcirt6nelmi 6s els6sorban kdz6ss6gi 6lm6nyekkel.
Te megint nem jdtt6l el! K6r volt kihagpi!
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Magyar Szentek 6s Boldogok iinnepe

noo ember 13-dn kedden lesz.
Templomunk v6d6s zentlei 6k.

I 6. 00 Szentsdgim 6dds a templomban
1 8.45 LitAnia a magyar szentekr6l 6s

boldogokr6l
19.15 iinnepi szentmise az esperesi kertilet
papjaival.
A szentmisdn az Imperatrix linekegyiittes
mriktidik ktjzre- Vezdnyel: Srajber Zsolt

November 25-6n
vasarnap

Szent Erzs6bet napi
gytijt6s lesz orszegszerte.

Azodom6nyokoto
Kololikus Egyh6z szocl6lis 6s korilotiv

inl5zm6nyelnek megsegit6s6re fordiliuk.

Mi Ujdg? - a Magyar Szentek Templomdnak havi tajdkoztat6 lapja. Kiadja a Magyar Szentek Pl6baniqia. Megielenik minden h6nap els6 vas6mapjan. Ingyenes
kiadvany. Ha a lappal kapcsolatban bdrmilyen 6szrev6tele van megteheti a209-22-24-es
telefonsz6mon, vagy a1507 Bp., Pf.: 70. lev6lcimen. E-mail: rnagrarsrcntckbp@)freernail-hu, htF//w.wr".oiar-hu/maevamz€ntek


