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SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK ÜNNEPÉN

Mindenható  Isten!  Te  Szent  Pétert  az  apostolok 
fejedelmévé és Anyaszentegyházad fejévé választottad. 
Kérünk, hogy dicső apostolodnak érdemei és esedezése 
által minket szent nyájad ájtatos juhaivá alakíts akiket 
drága szent véreddel megváltottál, és akikre az őrizetet 
és felügyeletet minden apostolod közt leginkább Szent 
Péterre  bíztad.  Add,  hogy  szavát  örömmel  halljuk, 
tanítását kövessük, s nyomdokaiba lépjünk, hogy egykor 
mi is arra a helyre jussunk, ahol a pásztorok főpásztora, Jézus Krisztus, akinek helyettese Szent 
Péter volt e földön, választottainak örök életet ád.

Szent Pál, Istennek választottja, aki Jézus nevét a pogányoknak és fejedelmeknek hirdetted; 
aki mint Krisztus katonája, jó harcot harcoltál, mint igaz tanító a népek között az igaz és szent 
hitet terjesztetted, ezért a nagyirgalmú Mindenható az örök dicsősége hervadhatatlan koronáját 
adta  neked.  Esedezzél  értünk  Istennél,  hogy  határtalan  kegyelméből  tanításodat  és  példádat 
kövessük,  s  veled  együtt  a  mennyben  örvendezhessünk.  Ámen.

(Arany Korona, Szeráfi Lángok) (Károly atya)

SIKERES VOLT A REGIONÁLIS LELKI NAP 2010. 06. 05-ÉN

Károly atya köszöntötte az 57 fő résztvevőt a Dunakeszi-gyártelepi plébánia nagytermében az 
első  alkalommal  megszervezett  regionális  lelki  napon.  Nagy  örömünkre  szolgált,  hogy 
érvényesült a közösségépítő célunk is, hogy elsősorban a három Dunakeszi plébánia, másrészt a 
„szomszédaink”  hasonló  érdeklődésű,  aktív  hívei  személyesen  is  találkozzanak,  közelebb 
kerüljenek  egymáshoz.  A résztvevők  több,  mint  fele  (33  fő)  Dunakeszi  plébániáit,  10  fő  a 
„szomszéd” Fótot, Mogyoródot, Újpestet képviselte. Kókáról, Kiskunlacházáról, Tápiószecsőről 
és Rajkáról érkezett vendégeink között is voltak előadóink, kiscsoport-vezetők. A huszonévesek 
és a hetven felettiek is képviseltették magukat. A legnépesebb korosztály a 48 év körülieké volt.

Programunkat  a  keresztény  ember  életének  mai  alapkérdéseiről,  küzdelmeiről  és  az  erre 
adható  keresztény  válaszokról  szóló  papi  és  világi  előadások,  majd  a  felvetett  kérdésekről 
kiscsoportos megbeszélések alkották.

A cursillo módszerét jellemző feszes, tempós lendületességével az egymásra épülő előadások, 
személyes tanúságtételek, és az előadások végén felvetett gyakorlati kérdésekről szóló 5-6 fős 
asztalbeszélgetések, valamint az elcsendesítő szentségimádás, közös élmény, - a visszajelzések 
alapján - talán hagyományteremtő is volt.

A  dunakeszi  keresztények  közösségépítése  vonatkozásában  Szabó  József  atya 
kezdeményezése a Szent Erzsébet óvoda javára rendezett bál közös előkészülete és sikere ősszel, 
majd  ez  év  tavaszán  az  óvoda  körüli  csatorna-árokásás  a  Szent  Imre  plébánia  körül  hozta 



személyes közelségbe, erősítette, mint közösséget a három plébánia aktív tagjait.

A  Gyártelepi  lelki  napon  belülről  építkezni  jöttünk  össze.  Személyesen  érezhettük, 
tapasztalhattuk  meg  Jézus  szavainak  igazságát  a  közösségben:  „Ahol  ugyanis  ketten,  vagy 
hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt.18.20)

A kiszámíthatatlan csapások, a nehézségek, az anyagi gondok, a családi felelősség terhe alatt 
kiutat keresve az ember gyakran zsákutcába jut. A mai súlyos helyzetünkben is maga Jézus mutat 
határozott  irányt  cselekedeteinknek:  „  ...  Ne aggodalmaskodjatok hát  és  ne  kérdezzétek:  Mit 
eszünk? Mit iszunk?” (Mt. 6.25) „Mennyei Atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van. Ezért ti 
elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá” 
(Mt. 6.32,33)

Ehhez további kiváló alkalmat teremt a cursillo három napos júliusi lelki kurzusa.

A legközelebbi cursillós hétvégék 2010 júliusában lesznek Gödöllőn 
a  Mater  Salvatoris  Lelkigyakorlatos  házban,  tel:  (28)  420-176
Női cursillo 2010.07.08-án  18  órától vasárnap  délutánig  lesz,
Férfi cursillo 2010.07.29-én 18 órától vasárnap délutánig lesz.

Az érdeklődők számára a jelentkezéssel kapcsolatban és más további 
információval szolgálnak a (32) 350-560 telefonon Baloghék, vagy a 
gyártelepi lelki nap szervezői:
Vagner Mihály Tel: +36-30-3781123
Király Mária Tel: +36-20-4345196
Szepes Béla Tel: +36-20-3909914 Szepes Béla

REGIONÁLIS LELKI NAP – RÉSZTVEVŐI SZEMMEL

Egy évvel ezelőtt ebben a templomban fogadtunk örök hűséget. Azóta rendszeresen veszünk 
részt az itteni liturgiákon. A feleségemmel, Katival szerettünk volna beilleszkedni a közösségi 
életbe és erre a regionális lelki nap jó lehetőségnek ígérkezett. Alkalom nyílt a lelki töltekezésre, 
a plébániához tartozó és a  közelben élő hívők megismerésére.  Lehetőség volt  az előadásokat 
hallgatva  megfogalmazódott  gondolatokat  csoportos  beszélgetések  során  a  többiekkel 
megosztani.

A  beszélgetések  alkalmával  sok  tanúságtételt,  bátorítást  hallhattunk  arról,  hogy  a 
környezetünkben  élők  hogyan  élik  meg  küzdelmeiket,  Istennel  való  kapcsolatukat,  hogyan 
igazítják  mindennapi  életüket  Isten  akaratához.  A nap  folyamán  kétszer  is  szentségimádáson 
vehettünk részt a templomban, ahol az Úr elé vittük kéréseinket. A kellemes, vidám hangulatú 
nap  gyorsan  eltelt,  de  reméljük,  nemcsak  számunkra,  hanem a  többi  résztvevők  számára  is 
gyümölcsöző lesz.

Köszönet illeti  a  szervezőket és a meghívott  előadókat  az érdekfeszítő előadásokért  és az 
előzékeny vendéglátásért, reméljük, hogy az első lelki napot nemsokára újabbak követik majd.

Szeretettel: Tringl László – Dunakeszi, Jézus Szíve templom

LELKI NAP – CURSILLOS SZEMMEL

„De colores, színes, pompás, ha vad vihar után megújul a táj” – jutottak eszembe a kedves 
sorok,  amint  június  első  szombatján  a  dunakeszi  Jézus  Szíve  Plébánia  felé  igyekeztünk 
társaimmal. A kis fóti és mogyoródi cursillós csapat a váratlan napsütéstől s no még inkább a 
közelgő találkozás reményétől felbuzdulva indult neki a lelki napnak.

Üdvözlő beszéd, gyors bemutatkozás, asztaltársaságok kialakulása – máris kezdetét vette a 



program. Hallgattam Koncz Józsi tanúságtételét  a hiteles ideálról, majd Rolik atya szavait az 
imáról, mely által Isten szeretetét élhetjük meg, a Szentlélekről, mely éltető erőnk. Amely formál, 
átalakít,  nekem  csak  hagynom  kell.  S  amely  csak  közösségben  működik.  Hirtelen  eszembe 
villantak  egy két  évvel  ezelőtti  nyári  nap  emlékképei:  Máriabesnyő,  váci  egyházmegyei  női 
cursilló... Milyen bátortalanul érkeztem, de a maihoz hasonló szívélyes fogadtatás, a résztvevők 
kedvessége  és  közvetlensége  ugyanilyen  gyorsan  elfeledtette  velünk,  hogy  több  helyről 
érkeztünk,  különböző  generációt  és  foglalkozást  képviselünk.  Szétnéztem az  asztaloknál  ülő 
cursillisták  és  cursillót  még  nem  végzettek  nyitott,  egymásra  figyelő  arcán,  hallgattam  az 
asztaltársaságok duruzsoló beszélgetését az adott témáról, amelyben – ott, akkor, Besnyőn – és 
most  itt  is  a  legbensőbb,  legszemélyesebb  élményeinket  is  megosztottuk  egymással.  Ismét 
megbizonyosodtam, igen a cursilló „receptje” működik: bár életünk nehézségei,  az akadályok 
különbözőek,  a  Lélek,  mely  képessé  tesz  ezek  legyőzésére,  ugyanaz.  S  ekkor  hálát  adtam 
Istennek,  amiért  a  cursillósok  közösségébe  hívott,  ahol  a  teljes  bizalom  légkörében 
megtanulhattam  társaim  példáján  keresztül  az  önzetlen  szeretetet  és  szolgálatot  Isten  és 
embertársaim iránt. Csak remélni tudom,hogy én is annyi derűt és örömöt viszek embertársaim 
életébe,  mint amennyit  a cursillón kaptam, s kerülnek ezáltal még többen Isten közelébe.  Az 
útravalót megkaptuk, küldetésünk közös: legyünk Jézus igazi jelei a világban! „Krisztus számít 
Rád!” Szeretettel: Karácsonyné Ingrid – Fót

TALÁLKOZÁSOK

Elmenni  otthonról,  a  megszokottból;  majd  visszatérni  a  találkozás  örömével,  élményétől 
megváltozva.

Ez történt  Zakeussal,  akit  a  kíváncsiság hajtott  Jézushoz, majd a felismerés  örömével,  és 
bűnbánattal a lelkében távozott. Ez történt a vérfolyásos asszonnyal, aki a gyógyulás örömét élte 
át. Ez történt Jánossal és Andrással, akik a találkozás hatására testvéreiket is elvitték a Mesterhez.

EGYEDÜL...

Egyedül az Isten tud hitet ajándékozni,
de te tudod a bizonyságodat adni.

Egyedül az Isten tud reménységet plántálni,
de te tudsz a testvérednek bizalmat szavazni.
Egyedül az Isten tud szeretetet ajándékozni,

de te tudsz mást szeretetre tanítani.
Egyedül az Isten tud békét ajándékozni,

de egyedül te egy mosolyt.
Egyedül az Isten tud erőt adni,

de te tudsz az elcsüggedtbe új erőt önteni.
Egyedül az Isten az út,

de te tudod azt másnak megmutatni.
Egyedül az Isten a fény,

de te tudsz a másik szemébe ragyogást hozni.
Egyedül az Isten tud csodát tenni,
de te tudod ehhez az öt kenyeret

és a két halat elhozni.
Egyedül az Isten képes a lehetetlenre,

de te tudod a lehetőt megtenni.
Az Isten egymagában mindenre képes,

mégis úgy látta jónak, hogy bevonjon téged.

Valami,  inkább Valaki „megérintette” őket,  s 
ezt elvitték a lelkükben, nem feledve soha az 
élményt.  Valami  vagy  Valaki  megújult 
bennük…

Ez történt Június 5-én Dunakeszin a Jézus 
Szíve  templomban  és  közösségi  házában. 
Sokan,  sokfelől  és  különböző  indíttatással 
jöttünk össze.  Ami összekötött  minket,  hogy 
Valaki  meghívott  a  találkozásra,  és 
„megérintette” a szívünket. Kíváncsiak lettünk 
arra,  hogy  a  találkozás  mit  hoz  nekünk.  A 
Meghívó  a  közösség  erejével,  és  emberek 
szavával szólt hozzánk.

A Szeretet, aki hívott minket, a bűnbánat 
és  a  gyógyulás  örömét  hozta  el.  Meghívott 
minket, hogy másokkal is megosszuk azt, amit 
kaptunk,  hogy  mindenki  megta-pasztalhassa 
az életében: „a szeretet nem szűnik meg soha” 
(1Kor 13,8).

Érdemes kilépni otthonról a hívó Szóra…
Fazekas Gábor, Kiskunlacháza



OLÁH ATYA 90 ÉVES

2010 június 30-án szokatlanul sok hívő jött el a szentmisére. Arcukon mosoly, meghatottság, 
szívükben pedig valami különleges öröm jelentkezett. Így köszöntötték egymást, tudván, hogy 
valami felemelő eseményben lesz részük.

A ½8-as szentmise után senki nem ment haza, mindenki részt vett a következő áldozaton, 
amit Oláh atya celebrált. Megszólalt a sekrestye csengője és apró léptekkel, de magabiztosan, 
eltelve  a  Szentlélek  kegyelmeivel  érkezett  az  oltárhoz  a  90-ik  születésnapját  ünneplő 
nyugalmazott  apát  plébános.  Szemeiből  a  hála  sugárzott  a  jóságos  mennyei  Atya  felé, 
meghatottsága rögtön átragadt a hívekre.

Szentbeszédében igen szerényen vázolta élete néhány fontosabb eseményeit, az ifjú kora óta 
fennálló  Mária  tiszteletét,  amely  az  Édesanyja  példamutató  nevelésének  következménye. 
Lelkesen  beszélt  papi  hivatásáról  és  főleg  az  ifjúsággal  történő  találkozásairól,  a  fiatalok 
felkarolásáról és a megtartott közös zarándoklatokról.

Hálát adott a jó Istennek, hogy elérhette ezt az életkort és megköszönte a hívek jelenlétét, 
imáikat,  melyeket  érte  is  végeztek.  Meghatódottan,  könnyezve  hallgattuk  záró 
köszönetnyilvánításában  a  bocsánatkérést,  ha  valakit  az  életében  szigorúságával  megbántott. 
Szíve  szeretetével  gondol  mindenkire  és  ilyen  érzelemmel  készül  a  közelgő  vasmisélyére, 
amelyet itt, a Jézus Szíve templomban fog bemutatni.

Elsőnek  templomunk  plébánosa,  Károly  atya  köszöntötte  megható  szavakkal  az  ünnepelt 
oltártestvérét,  megköszönve hosszú lelkipásztori  tevékenységét,  áldozatos  munkáját  és  kívánt 
neki jó egészséget, Isten áldását kérve a még hátralevő éveire.

A képviselőtestület  részéről  az  ünnepi  köszöntőt  felkérésre  én  tartottam Az atya  életének 
rövid méltatása a kereszteléssel kezdődött, amikor a jelenlevők, szokás szerint, találgatták, hogy 
mi lesz ebből a fiúból, talán mérnök, mint az édesapja, vagy orvos, esetleg tanár?

Csak egy ember tudta biztosan a vele kapcsolatos jövőt – az Édesanyja, aki még születése 
előtt  Istennek  ajánlotta  fel  magzatát  és  a  kereszteléskor  kérte  a  Szűzanyát,  hogy hívja  meg 
újszülött  fiúgyermekét  a  papi  hivatásra.  E  meghívást  elősegítették  az  iskolai  hitoktatók 
buzdításai,  a  Mária  kongregációs  tagság  és  az  1938.  évi  Eucharisztikus  Világkongresszus 
eseményei.

Megható lehetett a kispap szívében az a pillanat, amikor néhai Péteri püspök úr kézrátételével 
pappá szentelte, valamint a földre boruláskor érzett hála és felajánlás.

Működését Vácon kezdte, itt csak úgy egyszerűen a kerékpáros atyának ismerték. Részt vett a 
Fehérek  templomának  felújításában  fizikai  munkásként.  Ezt  követően  különböző  távolabbi 
helyeken teljesített papi szolgálatot, majd 1965 szeptember 22-én Dunakeszire kapott végleges 
plébániai kinevezést a Jézus Szíve templomhoz.

Itt  közreműködött  a Cserkészcsapat  megalapításában,  ő kezdeményezte a  Szentjánosbogár 
gyermek alapítvány létrehozását, az ifjak részére zarándoklatokat szervezett Rómába, Fatimába 
és Lourdes-ba,  melynek során a pápával  is  találkoztak. Oláh atya valósította  meg az ifjúsági 
Szent Imre ház és a korszerű emeletes plébánia épület felépítését.

Idős korában nyugdíjazása után továbbra is rendszeresen misézik, gyóntat, sokszor betegen, 
kimerülten és fáradtan látja el a lelkipásztori feladatait. Mély hite és buzgósága – mindannyiunk 
részére buzdító példakép.



A jókívánságok elhangzása után az atyát a cserkészek részéről Szepes Béla világi elnök és 
cserkésztiszt  köszöntötte,  méltatva  egy  esztergomi  közös  zarándoklatot,  ahol  Oláh  atya  már 
betegen, de hősiesen „megmászta” a Bazilika dombját, hogy együtt lehessen ott is a fiatalokkal.

A hívek részéről kedvesen köszöntötték az ünnepeltet Urbán Sándorné és Lengyel Józsefné, 
valamint  a  „Harmónia Sacra” kórus  részéről  Szakáll  Lászlóné  karvezető,  aki  megköszönte  a 
kórus alapításakor és az azt követő időszakban nyújtott erkölcsi és anyagi támogatásokat.

Több csokor virággal,  dobozos édességekkel és egy nagy tortával ajándékozták meg Oláh 
atyát a jelenlévők.

Az  ünnepség  befejező  része  volt  a  hívek  közös  éneke,  amelynek  szinte  minden  sora  az 
ünnepelt 90 éves lelkipásztort buzdította:

„Ne csüggedj el, ha vészek érnek, ha nehéz életed!
Jézus Szívét feléd kitárja, letörli könnyedet.

Vigaszt ad Ő, ki mondá legyen csend,
Ne csüggedj el, bízzál a Szent Szívben!”

Paszulyka György

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK A PAPSÁGRA ÉS AZ ISTENNEK SZENTELT ÉLETRE KAPTAK MEGHÍVÁST!
Szívem  vágya,  hogy  egyre  megszokottabbá  váljon  a  hivatásokért  végzett  ima:  az  ima, 

amelynek az isteni misztérium imádásának, és a hálaadásnak kell lenni azokért a nagy dolgokért, 
amelyeket  Ő vitt  végbe,  s  amelyeket  emberi  gyarlóságaink ellenére továbbra is  végbevisz;  a 
szemlélődő imát a hivatásért való csodálkozás és hála kíséri.

Minden  ima-kezdeményezésnek  a  középpontjában  a  szent  Eucharisztia  áll.  Az 
Oltáriszentségnek  igen  nagy  jelentősége  van  mind  a  hivatások  ébresztésében,  mind  azok 
kibontakozásában.  Krisztus  megváltó  áldozata  képes  megerősíteni  azokat,  akik  arra  kaptak 
meghívást, hogy önmagukat egészen az Evangélium hirdetésének szenteljék. Nagyon jó, ha a 
szentmisét, az Eucharisztia ünneplését szentségimádás követi, amely így bizonyos értelemben a 
szentmise misztériumának meghosszabbítása. Krisztus szemlélése, aki valóságosan és lényegileg 
jelenvalóvá válik a kenyér és bor színe alatt, olyan lelkesedést ébreszthet azok szívében, akik a 
papságra vagy sajátos egyházi küldetésre kaptak meghívást,  ami Péter apostolt  arra késztette, 
hogy a Színeváltozás hegyén így kiáltson fel: „Uram, jó nekünk itt lennünk!” (Mt 17,4, vö.: Mk 
9,5; Lk 9,33). Kiváltságos lehetőség Máriával együtt, és Mária iskolájában szemlélni Krisztus 
arcát, akit benső hozzáállása miatt joggal nevezhetünk Eucharisztikus Asszonynak (Ecclesia de 
Eucharistia, 53.).

Bárcsak  minden  keresztény  közösség  az  imádság  igazi  iskolájává  válna,  ahol  azért 
imádkoznak,  hogy  ne  hiányozzanak  az  apostoli  munka  mezejéről  a  munkások.  De  az  is 
szükséges, hogy az Egyház állandó figyelmet szenteljen azoknak, akiket Isten meghívott, és akik 
követik a Bárányt, amerre csak megy (Jel 14,4). A papokra, az Istennek szentelt életet élő nőkre 
és  férfiakra,  a  remetékre  és  szüzekre,  a  világi  intézmények  tagjaira,  azaz  tulajdonképpen 
mindazokra gondolok itt,  akik a hivatás ajándékát elfogadták és azt törékeny cserépedényben 
hordozzák  (2Kor  4,7).  Krisztus  titokzatos  testében  a  szolgálatok  és  a  kegyelmi  adományok 
sokfélesége  van  jelen  (vö.:  1Kor  12,12),  amelyek  mind  a  keresztény  nép  megszentelését 
szolgálják. Az életszentségre való törekvés során, amelynek az Egyház minden tagját lelkesítenie 
kell,  elengedhetetlen,  hogy  imádkozzunk  azért,  hogy  a  meghívottak  hűségesek  maradjanak 
hivatásukhoz, és az evangéliumi tökéletesség lehető legmagasabb fokát érjék el.

II. János Pál pápa üzenete a Hivatások Világnapjára 2004. Húsvét 4. vasárnapján – részlet



Hirdetések
Szentmisék rendje: Hétfőtől szombatig: 07:30.

Csütörtök 18:00
Szombat 07:30; 18:00; Vasárnap 07:30; 09:30; 18:00

Szentségimádás: Minden elsővasárnap a ½ 10-es szentmise után az esti szentmiséig;
Fogadóórák: Hétköznapokon 09:00-12:00-ig;

hétfőn, szerdán és csütörtökön 16:00-18:00-ig az új plébánián.

Károly atya a 06-30-2944-898 és 06-27-351-676-os telefonon érhető el.

A hónap első vasárnapján a 09:30-as szentmise után egész napos szentségimádást végzünk az 
esti szentmiséig, az azon való részvételre szeretettel hívjuk, buzdítjuk a híveket.

Július, augusztus hónapban a bibliaóra szünetel.

Július, augusztus hónapban a filmklub is szünetel.

Szeretnék köszönetet mondani a június 5-én megtartott lelkinappal kapcsolatban mindazoknak, 
akik a szervezésben bármilyen vonatkozásban is részt vettek. A visszajelzések a résztvevők 
részéről  teljesen  pozitívak  voltak.  Külön  köszönet  azoknak,  akik  a  napfolyamán  testünk 
táplálékairól gondoskodtak. Isten áldja meg életüket, családjaikat és munkájukat. Tisztelettel: 
Vagner Mihály.

Örömmel  tudatjuk  a  kedves  testvérekkel,  hogy  Oláh  atya  e  hónap  22-én  tölti  be  pappá 
szentelésének 65. évfordulóját.  Vasmisélyének ünneplésére e hónap 25-én, vasárnap 16:30 
órakor kerül sor templomunkban. Minden testvérünket szeretettel hívunk és várunk, vegyünk 
minél  többen  részt  ezen  a  szép  ünnepen,  ünnepeljük  együtt  ezt  az  eseményt  szentmise 
keretében meghívott vendégeinkkel együtt.

Minden hónap 13-án 16:30 órától FATIMAI IMAÓRÁT tartunk, aki tud, vegyen részt rajta.

Augusztus  végére  zarándoklatot  tervezünk  Máriapócsra.  Az  utat  (reményeink  szerint) 
klimatizált  buszon  tesszük  meg.  Hajnalban  indulunk,  és  délután  5  óra  körül  érkezünk. 
Mindenkit  hívunk erre  a  plébániaszintű  zarándokútra,  jöjjenek,  emeljük  szívünket  együtt, 
közösségben  az  Úrhoz.  Pontosabb  információval  augusztusi  Hírlevelünkben  tudunk  majd 
szolgálni. Addig is érdeklődni és jelentkezni lehet Károly atyánál és Fenyvessy Lajosnál.

Ismételten  nagy  örömmel  hívjuk  fel  a  kedves  testvérek  figyelmét  az  új  honlapunkra 
templomunkról. Még szebbé és hasznosabbá tételéhez minden segítséget örömmel fogadunk. 
Elérhetősége: www.dunakeszi-jezusszive.vaciegyhazmegye.hu

LELKI MORZSÁK – A VÁLASZ

Egy szentéletű ember a városban sétálgatva találkozott egy rosszul öltözött, ápolatlan lánnyal, aki 
alamizsnát kért.
– Uram – fordult Istenhez – hogyan engedheted meg ezt? Tegyél már valamit!
Az esti hírekben a TV éhező és megcsonkított gyermekek szomorú sorsáról számolt be. 
– Uram, hogyan engedheted meg mindezt? – kérdezte ismét. – Tegyél már valamit! 
Az éjszaka folyamán álmában szólt hozzá az Úr. Már tettem – megteremtettelek téged.

Felelős kiadó: Dunakeszi-Gyártelep Plébánia – Szádoczky Károly plébános atya
Szerkesztette: Vagner Mihály (06-30-378-11-23; vagner.mihaly@vaciegyhazmegye.hu)

Plébániánk honlapja: www.dunakeszi-jezusszive.vaciegyhazmegye.hu
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