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Mária látogatásnak üzenete az Új evangelizáció fényében
A keresztény lelkiség mindig feladatának
tekintette, hogy az időben örök értékeket hordozó
evangélium üzenetét a saját korára, életére
alkalmazza, és abból indíttatást és erőt merítsen
hétköznapi feladatainak teljesítéshez. Ez a lehetőség
számunkra is megnyílik, amikor templomunk búcsúját
ünnepeljük, és arra gondolunk, hogy Sarlós
Boldogasszony mit üzen számunkra. Válságos korunk
gondjai – korábbiakhoz képest – talán még jobban
megnyitják szívünket az örömhír befogadására.
Induljunk ki a Bibliából. A
Szentírás magyarázói szerint
Mária útjának és látogatásnak
elsősorban krisztológiai jelentősége van, vagyis Urunk Jézus
Krisztus
személyére,
élete
vonatkozóan tartalmaz mély
teológiai igazságokat. A Jézus
személyre vonatkozó tanítás
lényege abban mutatkozik meg,
hogy Erzsébet,
a
Mária
méhében hordott magzatot
„Uramnak”
nevezi.
Ezt
követően pedig, az Erzsébet
méhében levő Keresztelő János
is, a maga módján kifejezi a
hódolatát és az ujjongását az
„Úr” közelségét érezve. Az
esemény középpontjában tehát
az Üdvözítő köszöntése áll. A lelki élet mesterei
azonban a jelenetet nem csak Jézus, hanem Mária
oldaláról is megközelítik, ami fontos üzenetet hordoz
minden ember számára. Mária alakját ugyanis
magunk elé állítva felismerhetjük, hogy a „boldogság
útja” Isten akaratának teljesítése, és hogy ezen az
úton járva, hogyan tudjuk kifejezni az iránta érzett
hűségünket és hálánkat. Máriát szemlélve így
eljuthatunk az Új evangelizáció két fontos eleméhez: a
„boldogság útjának felfedezéséhez”, és az ebből
fakadó hála kifejezéséhez, amelyekre nagy szüksége
van a különféle válságoktól szenvedő mai világnak.

A boldogság útjának a megtalálása mindig nagy
kihívást jelentett az emberek számára, és ehhez
különféle módokat javasoltak. A mai modern világ ezt
az utat az önmegvalósításban találja meg, amely azt
jelenti, hogy az ember felismeri saját adottságait, a
környezet adta lehetőségeket, és így kibontakoztatja
személyiségét. Ennek a tetszetős elméletnek több
sebezhető pontja is van. Az így gondolkodó ember
általában eszköznek tekint mindent egyéni vágyainak
eléréshez. Úgy „ragadja meg a napot”, hogy másnak
kevesebb jut belőle. Ezzel
szemben a keresztény ember,
amikor feladatairól, küldetéséről gondolkodik, nemcsak
saját érdekeire gondol, hanem
életét, a többi emberével együtt
az
üdvösség
távlatában
szemléli. Azon gondolkodik,
hogy milyen adottságokat és
lehetőségeket kapott Istentől, és
ezekkel az ajándékokkal hogyan
tudja a másikat gazdagabbá
tenni, végső céljához vezetni.
Mária látogatása Erzsébetnél
ebben a végső távlatban kapja
meg igazi mélységét.
Mária az Istentől kapott
ajándékának örömét meg akarja
osztani valakivel, akit erre talán
a legméltóbbnak talál, és aki be tudja fogadni az
örömét. A két, isteni titkokat hordozó asszony találkozásának a szépségét a kölcsönösen kiáradó öröm és
hála adja meg. Ez tükröződik Erzsébet köszöntésében
és Mária magasztaló énekében a Magnificatban.
Ebből az örömből részesül a magzat Keresztelő Szent
János is. Továbbá ebből részesülhetünk mi is, ha
szívükben Jézussal követni tudjuk Mária útját, és meg
tudjuk mutatni azoknak, akik vágyakoznak Rá.
Mi az üzenet, amit fel kell fedeznünk, és amit az Új
evangelizációnak tovább kell adnia? Minden
keresztény embernek hinnie kell abban, hogy
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Máriához hasonlóan, neki is küldetése van másokhoz.
Neki is útra kell kelnie, hogy Krisztust és örömhírét
Istentől megossza másokkal. Neki is bíznia kell
abban, hogy a másikkal való találkozás
megsokszorozza benne az örömet, úgy hogy abból
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mások is részesülhetnek. A hit, és az abból fakadó
bátorság és bizalom lehetővé teheti, hogy korunk
embere rátaláljon arra az örömre, amire léte
legmélyén mindig is vágyott.
Ferenc atya

Folytatódik templomunk főoltárának a restaurálása
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is –
elsősorban a Budapest, II. Kerületi Önkormányzat
anyagi támogatásából – folytatódik a főoltár
restaurálási munkája. Az erre az évre rendelkezésre
álló források eleve csak kisebb ütem megvalósítását
tették-teszik lehetővé, mégpedig olyan munkálatokét,
amelyek esetében nincs szükség a sajnos komoly
járulékos kiadást jelentő állványozásra. Ennek
megfelelően olyan munkarészt kellett kiválasztanikijelölni, amelyre költve a rendelkezésre álló szűkös
forrásokat a leghatékonyabban ki tudjuk használni:
így esett a választás a főoltárunk közepébe beépített
díszes
tabernákulum-szekrény
és
közvetlen
környezete
restaurálására.
Természetesen
mindenképpen elvégzendő, szükséges feladat ez is,
ráadásul az oltárnak a tartalmilag legfontosabb,

leglényegesebb részéről van szó. E döntés
meghozatalakor tehát a restaurálás szakmaitechnológiai logikáját, azaz a „felülről lefelé” haladó
megvalósítást szükségből és átmenetileg, de nem
elvtelenül! félretéve együtt örülhetünk Ferenc
plébános atyánkkal a tabernákulum munkába
vételének, ő ugyanis mindig is a szívén viselte-viseli
ezt a másik, a „kegyelem, illetve a szentség rendje
szerinti logikát”, amely szerint kétségtelenül a főoltár
legfontosabb része került most sorra.
Ennyi bevezetés után lássuk, hogy mire is
vonatkozik a június közepén megkezdett restaurálási
munka?
A Katolikus lexikon szerint: „tabernákulum,
tabernaculum (lat. 'kis hajlék'), kibotósz (gör.'sátor'):
1. nyelvtanilag a →taberna kicsinyített alakja. - 2. a
Szentírásban (Vg) a Salamon kora előtti idő szentélye
(→szent sátor). - 3. a katolikus egyházban a 12. sz.
óta az Oltáriszentség őrzésének helye; korábban:
→pasztofórium. Használata a 4. lateráni zsinat (1215)
u. lett ált. (DS 802). A gótikus templomokban a
tabernákulum a szentély falába mélyített fülke, olykor
torony formájú építmény, később az oltárra került kis
szekrényként. A barokk és a rokokó építészei a
tabernákulumot az oltár középpontjába helyezték. A
II.
vatikáni
zsinat
(1962-65)
előtt
a
székesegyházakban külön szentségi kápolnában,
másutt a főoltáron volt a helye. →szentségház”.
A mi főoltárunk a klasszicizáló késő-barokk
korszakból való: a főoltáron Mária és Erzsébet
találkozását (a templom névadó jelenetét) ábrázoló
kép Falconer József svájci származású festő műve, a
szobrokat Held Frigyes készítette (1799). Az érdekes,
forgó rendszerű szentségtartó viszont a korábbi, 1761es oltárból származik, tehát egyértelműen a barokk
stílus jegyeit viseli magán. Talán említeni sem
kellene, hogy a szemmel láthatóan eléggé viharvert
állapotú tabernákulumot a megalkotása óta hányszor
és hányféle kisebb-nagyobb átalakítás érhette, érte.
Ezekről a most folyó restaurálást megelőző tisztítási
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és kutatási műveletek során majd bizonyára többet
fogunk megtudni. Legtöbbször ugyanis az ilyen
műtárgyak (művészeti alkotás értelemben használva a
kifejezést) saját maguk többet őriznek-árulnak el a
történetükből, mint a rájuk vonatkozó fellelhető írásos
dokumentumok. A hozzáértő kutató-restaurátor
számára a legkisebb eltérés, szabálytalanság, vagy
éppen szabályos ismétlődés, sérülés stb., szóval
minden részlet is jelez valamit, amelyekből egyre
pontosabb kép bontakozhat ki az alkotás történetéről,
eredeti formájáról, állapotáról, felületeiről és így
tovább. Az így megszerzett ismereteket aztán a
restaurálás megtervezése és végrehajtása során fel is
használják, hogy a végeredmény ne csak szép, de
hiteles is lehessen.
Az éppen hogy csak megkezdett munka
előkészületi fázisában, szemrevételezéssel és kisebb
próba-tisztításokkal máris kiderült, hogy a
tabernákulum ma látható állapotát eredményező,
korábbi javító-felújító szándékú beavatkozásokat
aligha lehet szakszerű restaurálásnak elfogadni. Az
aranyozások helyett ugyanis számos helyen az
olcsóbb, igénytelenebb „metálozás” megoldását
választották, a tabernákulum főpárkányán pedig a még
ennél is kevésbé szakszerű bronz-poros „kezelést” –
ez utóbbi következménye a sokhelyütt befeketedett
felület. A legnagyobb meglepetést mégis a forgó
szentségház
legkisebb
bel-mélységű
homorú
fülkéjének a háttérfestése, pontosabban a látható – és
mit tagadjuk, igazán csúnya – „aranyfestés” réteg
eltávolítása után felszínre hozott dekoratív
felületképzés okozta. A korábbiakban nagy
valószínűséggel egy odaillő méretű és kialakítású
Feszület lehetett ebben a fülkében, amelynek hátteréül
szolgált a tisztítással napvilágra hozott, fehér alapon
megjelenő, aranyozott, stilizált „liliom-mintás” (kicsit
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bizonytalan kézzel megrajzolt, mégis nagyon elegáns)
mustrával díszített felület.
A tabernákulum környezetében, az ornamentika
részeként alkalmazott telibe-aranyozott (metálozottmetálfestett) angyalka figurákat is életre keltette a
szondázó tisztítás: azok bizony a mellékoltárainkon
található
társaikhoz
hasonlóan
testszínűek,
barnahajúak voltak (és lesznek), és csak a szárnyaik és
a szemérmesen odavetett drapériácskák voltak
eredetileg aranyozva. Nagyjából itt tartunk most, az
előre láthatóan néhány hónapig tartó munka
megkezdése után. Folytatódik tehát a tabernákulumszekrény és a környezetének a restaurálása – sajnos
valószínűleg az itt elvégzendő munkálatokra sem lesz
elég a rendelkezésre álló támogatási forrás, így
például az már biztosra vehető, hogy a kompozíciót
jobbról-balról kiegészítő, nagyméretű adoráló
angyalokat sem fogjuk tudni ebben az ütemben
kiszabadítani az őket is teljesen elborító utólagos műaranyozás alól.
A történeti, művészi alkotások restaurálása nyomán
ezek az értékek újra saját maguk lehetnek,
kibontakoztatva eredeti szépségüket, külön-külön, és a
kompozíció egészét illetően is. A mi esetünkben pedig
ennél is többről van szó: az Oltáriszentség számára
akarjuk ismét méltó állapotba hozni az elődeink által
egykor megalkotott szépséges tabernákulumot.
Célunk az, hogy az elvégzett munka eredménye az
utánunk jövő nemzedékek számára is a dicsőítés
példája lehessen – és ahogyan azt az egyházi
műalkotások megőrzésére buzdító pápai dokumentum
megfogalmazza: az elődök élő hitének kézzelfogható
bizonyítéka.
(A restaurálás folyamatáról és eredményeiről
lapunkban a későbbiekben is tájékoztatunk).
Fejérdy Tamás

Sarlós Boldogasszony ünnepe
Sarlós Boldogasszony ünnepe, tisztelete 1389-től
vált az Egyházban egyetemessé. Hazánkban
elsősorban az obszerváns ferencesség buzgólkodására
vert gyökeret még a középkor végén, igazában
azonban a barokk világában bontakozott ki. Az ünnep
hagyománykincse nagyon gazdag. Virágszentelés,
szegények istápolása, anyaság, de legfőképp az aratás
a tárgya. Az aratást másnap szent rítushoz illő áhítattal
kezdték. Tiszta fehér gyolcsruhában, levett kalappal a
búza elé térdepeltek és imát mondtak. Régi

hagyomány szerint sarlóval az asszonynép aratott, és
nyomukban járva a férfiak kötözték a kévét.
A nép szimbolikus szemléletében a Szűzanya arat;
Fiára hagyja, hogy gyűjtsön, és a búzát a konkolytól
elválassza (Mt 13, 26–30). Az obszerváns Temesvári
Pelbárt fejte-geti, hogy a Magnificat tartalmazza mind
az Úr imádságát, mind pedig az Üdvözlégyet.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben egyezik ezzel:
Magasztalja Lelkem az Urat, vagyis az égi Atyát.
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Az első kérés: Szenteltessék meg a te neved,
bennfoglaltatik ebben: Örvendez lelkem, az én
üdvözítő Istenemben.
Második kérés: Legyen meg a te akaratod. Ott:
Levetette a hatalmasokat a fejedelmi székből és
felmagasztalta az alázatosakat.
Harmadik kérés: Mindennapi kenyerünket add meg
nekünk ma. Ott: az éhezőket betöltötte jókkal.
Negyedik kérés: És bocsásd meg a mi vétkeinket.
Ott: és az ő irgalmassága, amely megbocsátja
bűneinket nemzedékről-nemzedékre száll az őt
félőkön.
Ötödik kérés: És ne vígy minket a kísértetbe. Ott:
hatalmas dolgot cselekedett az ő karjával, azaz
Krisztussal, aki hatalmasan megvédi a hívőket minden
kísértésben.
Hatodik kérés: De szabadíts meg minket a
gonosztól. Ott: Oltalmába vette Izraelt, az ő szolgáját,
megemlé-kezvén irgalmasságáról. Amint szólott
atyáinknak, Ábrahámnak és az ő ivadékainak örökre.
(Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium – részlet)

Kun Fruzsina alkotása: Sarlós Boldogasszony

Kik és hol építettek
Nehemiás könyve 3. fejezet 1-32 versek
1 Hozzákezdtek tehát Eljasib a főpap és paptestvérei
és megépítették a Nyájkaput: megszentelték és
felállították szárnyait. Egészen a Százkönyök toronyig
megszentelték, Hananeél tornyáig. 2 Mellette építettek
Jerikó férfiai. … 11 A másik falrészt meg a
Kemencetornyot Melkia, Herem fia és Hásub, FáhatMoáb fia építette. … 15 A Forráskaput Sallum,
Kolhóze fia, a micpai kerület elöljárója javította ki.
Felépítette, befedte, felállította szárnyait a zárakkal és
reteszekkel együtt, és felépítette Síloe tavának falát a
királyi kert irányában, addig a lépcsőig, amely a
Dávid-városból ereszkedik alá. 16 Utána Nehemiás,
Azbok fia, a bétszúri kerület felének elöljárója épített
addig a helyig, amely Dávid sírjával szemben van,
továbbá a nagy munkával készített tóig és a Vitézek
házáig. … 22 Utána papok, a Jordán síkságáról való
férfiak építettek. …. 27 Utána a tekoaiak építettek egy
másik darabot a nagy, magas toronytól a templom
faláig. 28 A Lókaputól felfelé a papok építettek,
mindenki saját házának átellenében. … 32 A
Szegletterem és a Nyájkapu között pedig az
aranyművesek és kereskedők építettek.

Nehemiás hosszú felsorolásba kezd. Sorra veszi a
jeruzsálemi falakat és kapukat és minden szakaszhoz
leírja, hogy ki vagy kik építették, illetve állítottak
helyre a védműveket. A felsorolás igen részletes,
megismerhetjük belőle az akkori topográfiai
állapotokat, amelyek nagyjából Jézus korában is
fennálltak, hiszen a heródesi építkezésekig nem
nagyon történt változás. Miért tartja fontosnak
Nehemiás felsorolni, hogy ki mit csinált, ki mindenki
vett részt a munkában?
Mert ez dicséret. Dicséret a családoknak, dicséret
azoknak, akik más településekről jöttek segíteni,
dicséret az egyes társadalmi csoportoknak. 37
személyt és családtagjait említi meg név szerint, ebből
tíznek a rangját is közli. Tíz olyan csoportot jelöl
meg, akik részt vettek az építkezésben és nyolc
település lakóiról emlékezik meg. Ezek a személyek,
családok és csoportok minden valószínűség szerint
tudtak
arról,
hogy
Nehemiás
feljegyezte
munkásságukat. Nehemiás jó politikus, nem ő akarja
learatni azt a babért, ami másokat illet meg.
Mert bizony nem mindenki vett ám részt a
munkában. Voltak okok és voltak kifogások.
Bizonyára sokan úgy gondolták, hogy a feladat
megoldhatatlan. „Nagy ember ez a Nehemiás,
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biztosan jót akar, de emberfeletti a feladat.” Persze ezt
a kishitűséget nem szívesen vallja be az ember. „Mit
szólnak hozzá az ellenségeink? Meg fognak büntetni
bennünket. Én nem megyek oda, akkor talán
megúszom a bosszút.” A gyávaságot nem szokás
bevallani. Kifogásokat kell keresni. Öreg vagyok, fáj
a derekam, pénzt kell keresnem, most éppen beteg
vagyok, most éppen beteget kell ápolnom.
Emlékezzünk csak Jézus példabeszédére, hogy a
meghívott vendégek milyen változatos kifogásokkal
utasítják vissza a meghívást! (pl. Mt 22) Nehemiás

2012. július
nem őket sorolja fel, pedig valószínűleg szép hosszú
listája lehetett volna.
Vajon én, amikor dicsérni lehet mások
teljesítményét, megteszem-e ezt? Vagy inkább a
csapat
teljesítményét
zseniális
vezetésemnek
tulajdonítom és mások áldozatvállalását szép
csendben elhallgatom? Nagyobb leszek-e én attól,
hogy mások vállára állok? Követnem kell Nehemiás
példáját.
Balthazár Zsolt

Ezek a mai fiatalok…
A vasárnapi hirdetések között halljuk hetek óta: a
fiatalok várják a gyereket nyári napközibe.
Belegondolt abba, mit jelent ez az egyszerű mondat
egészen pontosan?
Hogy vizsgaidőszak ide-vagy oda, államvizsga,
felvételi, új munkahely - ez a pár lelkes ember
áprilistól arra készül, hogy három héten át örömmel és
érdeklődéssel forduljon csaknem ötven gyermek felé.
Minden nap, személyesen. Megtalálják a témát, ami a
napközi lelki hátterét adja. Felkészülnek a szükséges
eszközökkel. Azután kitakarítanak. Mindent: fészert,
termeket, macskapiszkot súrolnak, selejteznek.
Keresik az együttműködést más nemzedékekkel, hogy

Kozek Lelle rajza (napközi)

működjön a WC, mosdó, hogy legyen változatos
program, kirándulás.
Tele vannak ők is kérdésekkel, kétségekkel,
bizonytalansággal. Még akkor is, ha nem mondják.
Talán akkor is, ha nem mutatják. Persze nem a
napközivel, inkább az élet más kérdéseivel
kapcsolatban. Mégis elindulnak, jelen vannak a
gyerekek számára: biztonságos keretekkel, nevetéssel,
ötletekkel, figyelemmel.
Nem ismerős ez valahonnan? Mondjuk az
oltárképről? A találkozások hátterében mindig ott volt
és ott van, hogy elhagyjuk saját biztonságos
kereteinket, fontosabbá válnak a másik szükségletei,
mint saját kétségeink. Hogy
elindulunk, akár kényelmetlenségek árán is. És
akkor meglepetéssel éljük
át, hogy a másik ember
mellett az örömmel is
találkozunk,
Isten
ajándékaként.
Ez egy oltárképen akár
távoli
is
lehet,
de
mindenképp fennkölt. A
napköziben
meg
napi
tapasztalat a fiataloknak,
meg a gyerekek számára is.
Bennük is elültetik ezek a
napok Isten jelenlétének
mustármagnyi, személyes
tapasztalatát. A növekedés
már máson is múlik.
Tényleg,
mi
mennyit
növekszünk ezen a nyáron?
Kozek Lilla
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Miserend:
Újlaki plébániatemplom:
30
00
hétköznapokon: 6 és 18
00
30
00
vasárnap: 9 , 10 , 18
Szent Mihály kápolna:
00
minden hó első vasárnap 16
00
minden hó 18-án 16 (kiv. január)
Szent István kápolna:
30
hétköznapokon: 17
00
00
vasárnap 9 és 11
Gyóntatás:
hétfő, kedd, szerda:
esti szentmise előtt
csütörtök: esti szentmise után
30
30
péntek: 17. – 18.
00
30
vasárnap: 10. – 11.
Szentségimádás: minden
csütörtökön és minden hónap első
szombatján az esti szentmisék után
½ 8–ig.
Zsolozsma:
00
30
péntek 7 , vasárnap 17 ,
00
nagyböjtben kedd 7 is
Gyermekeinkért ajánljuk fel minden
00
hónap 21-én az este 6 (vasárnap a
00
reggel 9 ) órai szentmisét.
Gyermeket váró házaspárokért
ajánljuk fel minden hónap első
szombatján az esti 6 órás
szentmisét.
Minden hónap első keddjén
papokért imádkozunk az esti
szentmise után a Szent Erzsébet
hittanteremben.
Plébániánk rendszeres
programjai:
Iroda
(Bécsi út 32. Tel: 335–3573):
00
00
Hétfő, péntek 10 – 12 ,
kedd, szerda, csütörtök
00
00
16 – 18 .
Karitász: (Bécsi út 18.):
00
00
hétfő 17 – 19
Könyvtár:
00
30
vasárnap 9 – 10 között.
Nyugdíjas klub: minden kedden
00
délelőtt 10 órakor a Szent
Erzsébet teremben.
Teadélelőtt: a hónap második
00
vasárnapján a 9 órai szentmise
után, a Szent Erzsébet teremben.
Kóruspróbák: kedden és
00
00
csütörtökön 19 –21 a Szent
István hittanteremben (Felhévízi u.
2.) Minden érdeklődőt szeretettel
várunk személyesen a próbákon.
Júliusban és augusztusban nyári
szünet van!

2012. július

Családi események márciusban:
A keresztség szentségében részesültek:
Június 17: Smaraglay Gergely, Kussinszky Ida
Első áldozásban részesültek:
Június 3: Bakács Emma Cecília,
Kozek Ármin Lucián, Pesei Domonkos,
Piróth Noémi, Répay lászló Zsolt,
Smetana Márk Kristóf
Örök hűséget esküdtek egymásnak:
Június 2: Bozsik Balázs és Tóth Berta
Június 23: Bakó Balázs és Nemes Anita
Június 30: Turza Tamás és Lehoczky Ágnes
Halottaink:
Lengyel Endre (85), Toldi Lászlóné (89), Molnár Margit (64),
Hochman Mária (58)

Csaknem 35 milliárd forintból gazdálkodhatnak jövőre az
egyházak
Összesen 34 milliárd 980 millió forintból gazdálkodhatnak jövőre az
egyházak, ha megszavazza a parlament a 2013-as költségvetési törvényjavaslatot
- olvasható ki az Országgyűlés honlapjára felkerült költségvetési előterjesztésből.
A legnagyobb tétel most is, mint minden évben, az államtól az egyházaknak át
nem adott ingatlanok utáni járadék (az úgynevezett örökjáradék, amely évről évre
törvényi szabályozás alapján követi az inflációt); ez a tervek szerint 16 milliárd
950 millió forintot tesz ki. Szintén nagy tétel a tervezetben - a tradíciókat követve
- az egyházi alapintézmény-működés, illetve a személyi jövedelemadó
felajánlások állami kiegészítésének kategóriája, ami 10 milliárd 580 millió
forintot jelent. Harmadik a sorban a hittanoktatás támogatása, 3 milliárd 100
millió forinttal.
Az ötezer lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi
személyek - mint eddig is - külön támogatásban részesülnek,
jövedelempótlékukra 1 milliárd 600 millió forintot szán a kormányzat jövőre.
Szintén több mint 1 milliárdot biztosítanának a büdzsében az egyházi épített
örökség védelmére és egyéb beruházásokra.
Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatására a
tervezet szerint 750 millió, egyházi oktatási programokra (templom és iskola), a
hátrányos helyzetű kistelepülések felzárkózására, ezen belül egyházi komplex
programok támogatására (Testi és lelki kenyér program), valamint egyházi
szórványprogramokra 200-200 millió forint jut. Ezenkívül az egyházi kulturális
programok támogatására 50 millió forintot fordítanának.
(MTI/Magyar Kurír 2012. 06. 19)
Aki az egyházi adót banki átutalással szeretné rendezni, megteheti ezt a
plébánia OTP Banknál vezetett 11702036 - 20546803 számú számlájára történő
befizetéssel.
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