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PIETA Fecske Orsolya testvér festménye



2. oldal:

TEMPLOMSZENTELÉS AZ

ÚJPALOTAI LAKÓTELEPEN

2008. december 27-én – Boldog
Salkaházi Sára testvér vértanúságának
napján – , ünnepi szentmise keretében

szentelte fel
Erdı Péter bíboros, esztergom–budapes-

ti érsek az újpalotai templomot

URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA ÉS BOLDOG
SALKAHÁZI SÁRA TISZTELETÉRE.

A szentmisét Bábel Balázs
kalocsa–kecskeméti érsekkel,
Udvardy György és Székely
János esztergom–budapesti

segédpüspökökkel, valamint az
egyházmegye papságával

együtt mutatta be a bíboros.
Fotók: M.K.

A templomról, létrejöttének
körülményeirıl és az ünnepi
szentmisérıl lapunk hasáb-
jain részletesebben szólunk!

����  Fecske Orsolya grafikája

„… legyızték ıt /az ıskígyót/ a Bá-
rány vére és a tanúságtétel igéje által,
s nem kímélték saját életüket mind-
halálig.”

(Jelenések k. 12,11.)



35. oldal:

Felelısségünk
a teremtett világért

címmel körlevelet adott ki az
elmúlt év végén a Magyar Ka-
tolikus Püspöki Konferencia a
teremtett világ védelmérıl.
Isten jónak és szépnek te-
remtette a földet, az embert,
a világot: „Isten látta, hogy
nagyon jó mindaz, amit al-
kotott”  (Ter 1,31). Gondja-
inkra bízta a teremtett vilá-
got, feladatul adta, hogy mő-
veljük és védelmezzük azt
(vö. Ter 2,15).                ����

����  Vízparti kövek
(Exner G. festménye)

Az általánosan elfogadott tudományos nézet szerint a napjainkban tapasztalható
globális éghajlatváltozás immár visszafordíthatatlan folyamat. Kihatásai sok
ember, állat és növény életfeltételeit veszélyeztetik. Ennek kiváltó oka jelentıs
részben az ember önzı és mulasztó magatartása. Komolyan kell vennünk a fi-
gyelmeztetéseket, és változtatnunk kell egyéni és közösségi szokásainkon, visel-
kedésmódunkon. Erre kötelez az elırelátás és az evangéliumi felelısség, különö-
sen a leggyengébbek és a következı nemzedékek iránt – hangzott el a Püspöki

Konferencia téli ülésérıl
szóló sajtótájékoztatón,
melyen a körlevelet és a
hozzá kapcsolódó há-
rom kiadványt Erdı
Péter bíboros és
Udvardy György, a kör-
levél szerkesztésével
megbízott püspök mu-
tatta be. (MK nyomán)

Az idık jelei
rovatunkban

részletesebben
szólunk a témáról!

Sári Gabriella fotója  �



Hátsó borító:

Találkozás a Feltámadottal Exner Gabriella testvér festménye


