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Jubileumi évre készülünk… 

 
 

Emberi életünkben is nagy jelentőséggel bírnak az évfordulók, ame-
lyeket várunk, s ha már elérkeztek megünnepeljük. Annak ellenére, 
hogy a történet személyes, mégsem zárjuk magunkra az ajtót, ha-
nem családunk, közösségünk, barátaink körében vágyunk eltölteni a 
nevezetes napokat. 
A  szép, de olykor nehéz napok felemlegetésével is szinte újra éljük 
az eseményeket, amelyek elkísérték életünket. 
Egy működő, élő szervezet – melyet emberek társasága alkot – 
megszületése, felépülése, életének folyása ugyanúgy igényli a ne-
vezetes dátumok napjain a visszaemlékezést. 
Még ugyan távolinak tűnik, de foglalkoztat bennünket a gondolat, 
hogy miként emlékezhetünk meg a 2015 és 2016-os években név-
adónk, „védőszentünk” emléknapjairól, amely egybeesik alapítvá-
nyunk fennállásának 25 éves évfordulójával.  
A  Kaszap István tisztelet – különösen Endrődy László 1936-ban 
megjelent  könyve nyomán – egyre jobban terjedt a magyar katoli-
kus egyházban, de a háború utáni években a kommunizmus térnye-
résével párhuzamosan az 1935-ben elhunyt fiatal jezsuita szerzetes 
életszentsége nem kaphatott nagy nyilvánosságot. 

Az 1989-es rendszerváltozás lehetővé tette Kaszap István boldog-
gá avatási ügyének szorgalmazását, mely az elhallgatás éveiben 
sem szűnt meg létezni az egyházon belül. 
Nyilván a történelmi átalakulás következményeként  merülhetett fel 
a helyi Kereszténydemokrata Párt szervezetében az ötlet és a 
megvalósítás, ami a Kaszap István Alapítvány létrehozását illeti. 
Számtalan példa bizonyítja, hogy a polgári életben a civil szerveze-
tek a XX. század első felében virágkorukat élték. A sajátos politikai 
helyzet miatt a civilek összefogása nem volt kívánatos, így ezen az 
alapon működő szervezetek sem éledhettek újjá 1989-ig. 
Nem titok, hogy néhai Gaál Ferenc † kuratóriumunk 2008-ban el-
hunyt elnöke fiatal éveitől Kaszap István nagy tisztelője volt. Ez az 
elkötelezettség indította arra, hogy kereszténydemokrata párttársai-
nak javaslatot tegyen egy karitatív szellemiségű alapítvány létreho-
zására a főváros XVII. kerületében élő lakosság szolgálatára. A 16 
alapító személy kiemelt feladatot szánt a családok és az ifjúság 
keresztény nevelésének. 
A közel 25 éves  működés alatt szervezetünk próbált megfelelni az 
alapítói szándéknak a törvényesség betartása mellett. Ezzel párhu-
zamosan a rendelkezésünkre álló eszközökkel igyekeztünk Kaszap 
István életének példáját a magyar ifjúság elé állítani, tiszteletét 
terjeszteni és imáinkkal boldoggá avatását  kieszközölni Istennél. 
A jubileumi éveket is úgy tervezzük megélni, - miközben alapfel-
adataink változatlanok – hogy Kaszap István életének tanúságát az 
ifjúság számára vonzó és követendő példaként mutassuk fel. 
Ebben az elhatározásunkban csatlakozni kívánunk  a Magyar Kato-
likus Cserkészszövetség programjához is, valamint  azokhoz az 
egyházi emlékünnepekhez, melyek Kaszap István születésének 
100. és halálának 80. évfordulóján lesznek. Kerületünk családjait, 
ifjúságát, cserkészeit várjuk ezekre az alkalmakra. 
 

Tompa Attiláné 
A  Kaszap István Alapítvány elnöke 
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 Balatoni nyár 2014. 
 
A Podmaniczky János Általános Iskola a Kaszap István Ala-
pítvány által immár ötödik alkalommal támogatott nyári tábo-
rát ebben az évben is a Balaton mellett, Káptalanfüreden 
rendezte meg. A diákokat július 14-20. között várta a már 
megszokott környezet a XVII. kerületi Önkormányzat tábor-
helyén. A 43 gyermek 4 felnőtt kísérővel vágott bele a nagy 
kalandba. A remek időjárás mellett az érdekes játékok, a 
szórakoztató vetélkedők és az izgalmas versengések is de-
rűssé varázsoltak minden percet. 
A nyári évszak talán legmelegebb hetének köszönhetően, 
négy alkalommal is strandoltunk a Balatonban. A gyerekek 
jókedvűen vetették bele magukat a tóba, pancsoltak, ugrán-
doztak. A sportosabb táborlakók a vízben vízilabdáztak vagy 
a parti homokban röplabdameccset vívtak, a kényelmeseb-
bek a fűben napoztak. Közben gyorsan fogyott a sült krumpli, 
a lángos, a palacsinta és a jégkása.  
Idén a turnusok csak 7 napot szabtak a táborozásnak, ezért 
a tervezett programokat az előző évekhez képest még szoro-
sabb időkeretbe helyeztük. A mindennapi tevékenységet úgy 
kellett alakítanunk, hogy minél több és gazdagabb élmény-
hez juttassuk a gyerekeket. Első este hangulatos tábortűz 
mellett örültünk annak, hogy újra összejött a nagy csapat. 
Együtt énekeltük az ismerős dalokat, azután nyársra húztuk 
és megsütöttük a vacsoránkat.  
A reggelek hagyományosan tornával kezdődtek és körletren-
dezéssel folytatódtak. Ezt követték a játékos foglalkozások, 
melyeket csak az étkezések szakítottak meg rövid időre. 
A táborlakókat rajokba osztottuk, minden csapatban vegyes 
korosztályú gyerekek voltak, akik rajvezetőjük irányításával 
vettek részt a különböző versenyeken. A megalakult rajok 
névválasztás után – első feladatként – az aszfaltra rajzolták 
címerüket.  
Megrendeztük a közkedvelt „Miből lesz a lekvár?” játékot, 
számháború, tréfás-, szellemi- és ügyességi vetélkedő színe-
sítette a programot. A tábori olimpián foci-, kidobós- és röp-
labda bajnokság zajlott, a gyerekek szkanderben és gladiátor 
viadalban döntötték el, ki az erősebb. Az akadályverseny 

állomásai a táboron kívül várták izgalmas feladatokkal a csa-
patokat. Ezen a nyáron Balatonalmádiba is eljutottunk, ahol 
részt vettünk egy felejthetetlen sétahajózáson. 
Minden nap volt „Ki nyer ma?” fejtörő, melynek kérdéseit a 
tanító nénik állították össze, a válaszoló gyerekeket pedig a 
szerencse sorsolta ki. Ezen kívül számos ismert játék adott 
lehetőséget az egyéni versengésre. A „Leg-leg-leg”-ben most 
is tréfás rekordok születettek, a jelmezversenyre ötletes mas-
karákat készítettek, a szépségversenyen pedig komoly felké-
szülést követően vonultak végig a lányok, majd a fiúk. Öröm-
mel rohamozták meg a tábor területét a „pillangóvadászaton”, 
és töretlen lelkesedéssel gyűjtögették a zsetonokat a 
„Casinoban”. Mindkét játék végén csokoládé és cukorka juta-
lom várta a résztvevőket. 
A sötétedéssel sosem ért véget a nap. Kétszer is volt Disco, 
kicsik és nagyok együtt ropták a táncot a remek ritmusra. 
Persze a jó hangulat a takarodó után is megmaradt, a fahá-
zakból kiszűrődő vidám kacajok sejteni engedték, hogy a 
bulinak még koránt sincs vége.  
A Szegedi Miniszínház minden évben ellátogat táborunkba, 
fellépésük már hagyománynak számít. Az utazó színház szí-
nészei a „Csak Manitou meg ne tudja!” című zenés komédiát 
adták elő, a táborlakók aktív közreműködésével. 
Gyorsan teltek a napok, a színes programok alatt röpült az 
idő. Eljött a búcsú ideje egy újabb tábortűz mellett. Az utolsó 
estén felcsendülő takarodó zene azonban csak látszólag 
szólította pihenésre a gyerekeket. Csillagok alatti esti torna 
és egy izgalmakkal teli, bolondos éjszaka koronázta meg az 
1 hetes felhőtlen játékot. Másnap minden gyerek élmények-
kel gazdagon indult hazafelé, és már az úton megszületett 
bennük az elhatározás a következő, 2015-ös kalandra. 
 

Székelyhidi Tünde 
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„Legyetek szentek!” - hittanos tábor 
 
Idén nyáron rendhagyó tábor volt. Minden plébániai közös-
ség egy táborba ment. A Nyugati pályaudvaron mindegyikünk 
plébániai lobogóval ellátott pólóban érkezett, hogy megismer-
jük egymást és ne veszítsünk el senkit a nagy tömegben. 
A vonat Zebegényig vitt minket, ahol a Kós Károly által terve-
zett műemlék templomban gyönyörködhettünk, és egyik tár-
sunk, Ajtony tartott magas szintű művészettörténeti előadást. 
Kis névtanulós játék után felmásztunk a Hegyestetői kilátóba. 
Ha csöpögős esőben is, de rácsodálkozhattunk a magasból a 
kanyargó Dunára. Miután kigyönyörködtük magunkat, az ég 
csatornái kinyíltak. Szakadó esőben küzdöttük le magunkat a 
hegyről kisebb-nagyobb potyogásokkal. A sáros ruha, sáros 
cipő verseny győztesét nehéz lett volna kihirdetni, mert mind-
annyian joggal pályázhattunk erre a címre. A táborhelyen 
szerencsére nem csak meleg fürdő, meleg étel várt ránk, 
hanem mosógép is. A mosógép egész jól bírta, hogy több 
mint 50 embert mosott ki tetőtől talpig. Így a sáros ruháink 
nem kerültek be a tiszta ruhák közé a táskánkba (pedig a fiúk 
ilyet szívesen adtak volna elő!!) 
A sok-sok gyereket csapatokra osztották, akiknek a Szent 
Ágoston, Szent Bernát, Szent Ferenc, és Szent Péter lett a 
védőszentjük. Megismerkedtünk életükkel, hiszen ők a példa-
képeink. Sőt, még zászlókat is kellett készítenünk, amelye-
ken a rájuk jellemző legfontosabb dolgokat kellett megjelení-
tenünk., és a többi csapat nem csak pontozta, hanem ki is 
egészítette, ami kimaradt. 
Második nap sárdagasztós lábunkat pihentetve kezünket 
dolgoztattuk. Hajókészítéssel, csomóbogozással, keresztsze-
mes hímzéssel, vasalhatós gyöngykirakással, karkötőkészí-
téssel tettek próbára minket vezetőink. Finom ebéd után a 
fiúk felesleges energiájukat a focipályán vezették le, a lányok 
szurkolással fárasztották hangszálaikat. A lemenő nap fényé-
nél  (nagy szigor mel-
lett!) a Duna sekélyes 
vizében kipróbáltuk sa-
ját készítésű hajóinkat. 
Másnap már nem csu-
pán a Duna part szélén 
rohangáltunk, hanem 
kompról nézhettük a 
hömpölygő folyót. Vise-
grádon a déli rekkenő hőségben felmásztunk a Salamon-
toronyhoz, majd a Fellegvárhoz. Újabb kilátóból, most a Du-
na másik oldaláról tekinthettünk le országunk legnagyobb 
folyójára, és a csodálatos hegyekre. De a legnagyobb él-
mény ezután várt ránk! Boboztunk!!! Ráadásul sokat!!! 
A bobozás és a hegyről lerohanás (a vonat nem vár!) élmé-
nyek sorát az esti tábortűznél hatalmas énekléssel, csatakiál-
tásokkal folytattuk. A tábortűz fényénél még csapatunk név-
adójának életéből is kellett előadnunk egy-egy részletet kü-
lönböző stílusban. Ezt a többi csapat nagy nevetésekkel ju-
talmazta. 
Pénteken már kissé fáradtabban keltünk, még a Panka ve-
zette reggeli torna is csak nehezen segített. De az akadály-

verseny izgalmai hamar felébresztettek minket. A gyors ebé-
det pakolás követte, mert a kisebbek elindultak Kata nénivel 
haza, mi pedig vártuk a „nagy öregeket”. Ők már dolgoznak, 
de még mindig összetart a közösségük és közülük kerültek ki  
vezetőnk. 
Szombat délelőtt ismerkedős játékokat játszottunk, majd a 
nyári hőséget vízi csatával hűsítettük. Vízi pisztoly segített 
ebben nekünk, de vízzel teli lufik is nagy számban durrantak  
el rajtunk. Délután kenuztunk, majd sülysápi fiatalokkal 
dícsértük együtt Istent. Este régi fotók nézegetésében próbál-
ták ki a korábban születettek, hogy felismerjük-e őket  a régi 
tábori képeken. 
Vasárnapi szentmise után ebéd, majd búcsúzkodás. 
 
Jó volt egymást megismerni, együtt lenni! 
Köszönjük a közösségvezetőinknek, hogy közös tábort szer-
veztek! 
 

egy táborozó 
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Az Alapítvány rendezvényeiről 
 
A ruhavásárról 
 

 
 
A nyár folyamán két alkalommal is felkínáltuk az érdeklődők-
nek az osztrák ruhaadomány szép darabjait. Tekintettel a 
nyárra, az érdeklődés kissé lanyhább volt, de így is köszönet-
tel fogadtuk el minden pénzadományt. Mindkét alkalommal 
20-20 rászoruló családnak juttattunk el ruhaadományt. 
Ezútom is megköszönjük a rákoscsabai egyházközségnek, 
hogy a Katolikus Kör termében kényelmesen tudtunk dolgoz-
ni. 
A napokban kapjuk az új ruhaszállítmányt Ausztriából a 
Stockeraui Karitásztól. Terveink szerint a Péceli út 220. alatt 
fogunk november közepén téli vásárt rendezni két napon ke-
resztül. 
 

A Kaszap István Alapítvány 2014. évi nyári tábortámoga-
tási beszámolója: 

 
Hittanos és cserkész táborokra 440 gyermek részére                           
760.500,- Ft  támogatást nyújtottunk. 
 
A Podmaniczky János Általános Iskola nyári táborát 73.000,- 
Ft- tal támogattuk. 
 
Az Ernstbrunnban táborozó gyermekek (24 fő) 
és Bécsben kiránduló hittanosok           (22 fő)  
           46 gyermek  
utazásának költségét vállalta magára alapítványunk,  
amelynek összege : 203.000,- Ft volt. 
 
 

Összesen tehát  1.036.500,- Ft összegben tudtunk segítséget 
nyújtani a rászoruló kerületi gyermekeknek és ezzel család-
juknak a nyári táborozásokon való részvételükhöz. 
 
 



               KASZAP ISTVÁN ALAPÍTVÁNY   5 
Örömhír házunk tájáról… 
 
Ez év szept. 20-án egy nagyon szép és bensőséges ünnepen 
voltunk az 1923-ban Magyarországon alakult Szociális Test-
vérek társasága budai rendházában. 
Barátunk és támogatónk dr. Wagner Endréné Julika - a Ró-
mai Katolikus Karitász vezetője a társaság szolgálatához kap-
csolódva ígéretet tett a rend előljárói és a testvérek előtt az 
apostoli szolgálatra. Az ő személyével kerületünk egyházköz-
ségeiben most már 4-en csatlakoztak a benedeki lelkiség 
szellemében szociális érzékenységgel végzendő feladathoz. 
Az ünnepélyen a Kaszap István Alapítvány kuratóriuma is 
képviseltette magát. 
 
 
Jó egészséget és Isten áldását kérjük Julika külsős 

testvérként vállalt munkájára! 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Hit és erkölcs rovat 
 

Tamás atya búcsúztatója 
Udvardy Tamás plébánosunkat 2014. augusztus 1-től kine-
vezték Budapest-Terézváros ( VI. ker.) Szent Család templom 
plébánosának.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gratulálunk Tamás atya kinevezéséhez  
és egyben megköszönjük  a mai napig tartó 

támogatását, mellyel alapítványunk munkáját 
segíti! 
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Mi Atyánk… 
 
 
- Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy… 
- Tessék! 
- Ne zavarj! Imádkozom! 
- De hát engem szólítottál! 
-Téged szólítottalak? Ja…, nem, tulajdonképpen nem. 
Na igen, azt imádkozzuk: Mi Atyánk, aki a mennyekben 
vagy. 
- Már megint.! Hívsz engem, mert beszélgetni akarsz 
velem. Vagy nem? De hát mit akarsz? 
- Szenteltessék meg a te neved... 
- Komolyan gondolod? 
- Mit kell komolyan gondolnom? 
- Valóban akarod, hogy szenteltessék meg a nevem? Mit 
jelent ez? 
- Ez azt jelenti… ez azt jelenti… Te jó ég! Nem tudom, 
mit jelent. Honnét tudjam? 
- Ez azt jelenti, hogy szívügyed: Mindenki lássa nagy 
műveimet, és magasztalja nevemet. 
- Hm. Aha. Értem. 
- Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, 
amint a mennyben, úgy a földön is. 
- Ezt komolyan gondolod? 
- Hogy legyen meg a te akaratod? Hát természetesen! 
Rendszeresen járok templomba, imádkozom. 
- Én többet akarok. Azt akarom, hogy az életed jöjjön 
rendbe. Hogy megszűnjenek rossz szokásaid, amelyek-
kel másoknak az idegeire mész. Hogy megtanulj mások 
helyzetéből kiindulva, másokért gondolkodni:  Segíteni, 
hogy minden ember eljusson az igazság felismerésére, 
még az osztálytársad és a szomszéd gyerek is. Azt aka-
rom, hogy a betegek meggyógyuljanak, az éhezők étel-
hez jussanak, a szomorúak megvígasztalódjanak, a fog-
lyok kiszabaduljanak. Mindazt, amit ezeknek az embe-
reknek teszel, nekem teszed. 
- Miért éppen engem szúrtál ki? Mit gondolsz, hány ál-
szent ül a templomban? Figyeld csak meg! 
- Bocsánat, de én azt gondoltam, valóban azért imádko-
zol, hogy én uralkodjak az egész világon, és legyen meg 
az én akaratom. Aki ezért imádkozik, annak ez szemé-
lyes szívügye. Csak akkor lehetsz az én országom köve-
te, ha ugyanazt akarod, amit én. 
- Kezdem sejteni. Folytathatom az imádságot? Minden-
napi kenyerünket add meg nekünk ma… 

Kulturális rovat 
 
VÁGÓ MÁRIA versei 
 

Uram! 
 
Bűntől szennyes a lelkem, 
hiszen megint elestem. 
Bocsáss meg nekem Istenem, 
tisztogasd az én életem! 
Gondolataim vezéreld Uram, 
hogy tenni mindig a jót akarjam! 
Add, hogy igaz legyen beszédem 
és minden cselekedetem! 
Bíztass irgalmas Uram, 
hogy Veled járjam utam! 
E földi léthez adj erőt, 
segíts engem: a küszködőt! 
Kitárom egészen a szívem, 
foglald le Istenem, Mindenem! Ámen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istenem! 
 
Egészen a Tied akarok lenni, 
add: ne gátoljon ebben senki, semmi! 
Csillapítsd az önző vágyakat, 
engedd elsiratnom azokat! 
Tisztogasd az én testem, lelkem, 
szereteted áradjon szét bennem! 
Tedd, hogy csak Érted lángoljak és égjek, 
Őszinte szívvel imádjalak Téged! Ámen. 
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Szent II. János-Pál pápa 
 
MOSOLYOD 
 
Mosolyod, mely szívből fakad, 
Aranyozza be arcodat! 
Mosolyod nem kerül pénzbe, 
Mégis sokat ér testvéred szemében. 
Gazdagítja azt, aki kapja, 
S nem lesz szegényebb az sem, aki adja. 
Pillanatig tart csupán, 
De örök nyomot hagy maga után. 
Senki sem oly gazdag, 
Hogy nélkülözni tudná, 
És senki sem oly szegény, 
Hogy meg ne érdemelné. 
Az igaz barátság látható jele, 
Hintsd be a világot egészen vele. 
Mosolyod: nyugalom a megfáradottnak, 
Bátorság a csüggedőnek, 
Vígasztalás a szomorkodónak. 
Mosolyod értékes, nagyon nagy jó, 
De semmiért meg nem vásárolható. 
Kölcsönözni nem lehet, ellopni sem, 
Mert csak abban a percben van értéke, 
Amelyben arcodon megjelen. 
És, ha ezután olyannal találkozol, 
Aki nem sugározza a várt mosolyt, 
Légy nagylelkű, s a magadét add, 
Mert senkinek sincs nagyobb szüksége mosolyra, 
Mint annak, aki azt másnak adni nem tudja. 

- Sokat akarsz, ember! Kérésed azt jelenti, hogy valamit 
te is tenni szeretnél azért, hogy a világ éhező milliói 
megkapják mindennapi kenyerüket. 
- Bocsásd meg a mi vétkeinket, amint mi is megbocsá-
tunk az ellenünk vétkezőknek... 
- Az osztálytársadnak is? 
- Most meg ezzel jössz! Nagyon jól tudod, hogy a múlt-
kor nyilvánosan leégetett. Mindig olyan pimaszul nagy-
képű velem szemben, hogy már akkor dühbe gurulok, 
amikor elkezdi leereszkedő  megjegyzéseit! És tudja is 
ezt! Nem osztálytársának tekint, hanem a fejemen tán-
col. Az a szemét... 
- Tudom, tudom. De hát mit imádkoztál? 
- Nem úgy gondoltam! 
- Legalább őszinte vagy. Jó az neked, hogy ennyi ellen-
szenvet és keserűséget hordozol magadban? 
- Egész beteg vagyok tőle. 
- Én meg akarlak gyógyítani. Bocsáss meg neki, és én 
is megbocsátok neked. Talán már előbb megbocsátok 
neked. Mert a nagyképűség és a gyűlölet az ő bűne, 
nem a tiéd. Akkor lehet, hogy kevésbé leszel te a menő, 
de békesség költözik a szívedbe. 
- Hm. Nem tudom, hogy meg tudsz-e győzni. 
- Segítek neked. 
-  Ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a go-
nosztól... 
- Mindennél szívesebben. Mondd el, milyen emberek és 
helyzetek visznek kísértésbe. 
- Hogy gondolod ezt? 
- Te ismered a gyenge oldalad. Durvaság, érzékiség, 
erőszakosság. Ne adj esélyt a kísértésnek! 
- Azt hiszem ez a legnehezebb Miatyánk, amit életem-
ben valaha is imádkoztam. De legalább valami köze van 
a mindennapi életemhez. 
- Szép. Már haladunk. Imádkozd nyugodtan végig. 
- Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség  mind-
örökké. Ámen. 
- Tudod, mi válik az én dicsőségemre? Ha az olyan em-
berek, mint te, komolyan kezdenek venni engem, kez-
denek igazán imádkozni, követni engem, és az én aka-
ratom szerint kezdenek cselekedni. Ha rájönnek, hogy 
amit az én országomért tesznek, végül is őket magukat 
teszi boldoggá. 

Ismeretlen szerző 



             KASZAP ISTVÁN (1916-1935) 
Pajkos gyermekkor után mély és bámulatos akaraterő 
jellemezte a ciszterci diákot. Kemény kitartással köze-
pesből színjeles tanulóvá küzdötte fel magát. Kitűnő 
tornász, 17 évesen a Dunántúl ifjúsági bajnoka. Buzgó 
cserkész, hűséges kongreganista. Szerzetesi életét a 
Manrézában hősies odaadással kezdte. Sokat elmél-
kedett Jézus szenvedéseiről, és a bűnösökért engesz-

telő áldozatul ajánlotta fel magát Jézus Szent Szívének. Fiatalon, életé-
nek huszadik évében rejtélyes betegség támadta meg, amellyel szem-
ben az orvosok tehetetlenek voltak. Egész testét gennyes sebek, feké-
lyek lepték el. Halálos ágyán, (felmetszett gégével) az örök élet kapujá-
ba felírta búcsúszavait: „Ne sírjatok, mennyei születésnap ez”. Azóta is 
mind többen kérik bizalommal égi pártfogását és igen sok feltűnő ima-
meghallgatás történik. Boldoggá avatása folyamatban van. 
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Alapítványi hírek 
 
 
 
Lelki nap 
 
 
2014. nov. 22-én, szombaton 
kerül sor alapítványunk lelki nap-
jára, mely reggel 8 óra 30 perckor 
kezdődik szentmisével a Pál 
Apostol Katolikus Általános Iskola 
és Gimnázium aulájában. 
Lelkivezetőnk Snell György Esz-
tergom-Budapest Főegyházme-
gye segéd-püspöke, egykori plé-
bánosunk lesz. 
 
 
 
 
Zarándoklat 
 
 
2014. december 17-én, szerdán Kaszap István halálának 
évfordulóján rendezett emlékmisére zarándokolunk Székesfe-
hérvárra a Prohászka templomba. 
 
Az autóbusz indulási idejét későbbi időpontban hirdetjük meg 
a templomokban. 
 
 
 
 
 
 
 
 

.Köszönet 
 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik adójuk 
1%-át  Alapítványunknak utalták. Annak minden 
forintját a kerületünkben élő rászorulók megsegí-

tésére fordítjuk. 
 

Kérjük, hogy akiknek módjukban áll a 
jövőben is segítsék rajtunk keresztül a 

kerület rászoruló családjait és 
gyermekeit anyagi támogatásukkal, 

illetve adójuk 1%-val! 
Ehhez szükséges legfontosabb adataink: 

Számlaszám: OTP 11717009-20018281 
Adószám: 19652502 - 1 - 42 

Nevünk: Kaszap István Alapítvány 
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