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„Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és más Vígasztalót ad
nektek: az igazság Lelkét, aki mindörökké veletek marad.”
(Jn 14,15-16)

Néri nap
Május 28-án pénteken a hagyományos Néri nap
keretében a reggeli mise után emléktáblát
helyezünk el az iskola bejáratánál néhai Fülöp
Dezső és Béla atyák tiszteletére, Dezső atya
halálának 10. évfordulója alkalmából. A Fülöp
testvérek áldozatos és megszentelt munkája tette
lehetővé a Néri iskola megszervezését és
elindulását 1997-ben. A táblaavatás után
diákjaink koncertet adnak.

Néri Bál
Május 29-én, szombaton este 7 órától szeretettel
várjuk Önöket az iskolai „Néri Bálra”. A szülői
és a tantestületi meglepetés programok mellett
sikerült két rendkívüli művészt felkérni: Berecz
András műsorát követően a Benkó Dixiland Band
muzsikál éjfélig, vagy akár azon túl is….A
belépők
árusítását
korlátozott
számban
megkezdtük. ( a jegyek tartalmaznak némi étel és
italfogyasztást)
(Forrás: Néri Hírmondó)

A torinói lepel
Mikor meghallottuk, hogy kiállítják a leplet,
gondolkodás nélkül regisztráltunk, és már alig
vártuk az indulást. Nem a bizonyosságért
indultunk útnak, hanem Jézus iránt érzett hálából,
és szeretetből.
Danikánk, aki babakocsiban tölti az egész életét,
bár nem szól, és nem is tesz semmi látványosat,
mégis életünk mindennapjaiban ő segít nekünk,
hogy mindig Isten közelségét keressük.
Most is rá való tekintettel, 50-70 cm-re engedtek
minket a lepelhez.
Ilyen közelségből minden seb kirajzolódik. Jól
láthatók a töviskoszorú, a szögek, a lándzsa
nyomai, és a deréktájon megfojt vér. Mindig is
foglalkoztattak a tudósok által végzett elemzések,
amelyek most újra

folytatódnak, mert a kormeghatározáshoz a
mintát annak idején egy toldott részből vágták le.
Érdekes, hogy a vizsgálatokat végző tudósok
között is akadtak, akik megtértek.
Ott állva azonban mindez jelentőségét vesztette,
ahogy a tömeggel egyszerre imádkoztunk. Csak
azt éreztem/éreztük, hogy Jézus az én/ mi
bűneinkért kért az Atyától bocsánatot „Bocsáss
meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek” .
Mekkora szeretet ez! Mint szülő, már éreztem,
hogy a gyermekeimért bármit elviselnék, és
rengetegen voltak és vannak ma is, akik az
életüket adják másokért.
Jézus ugyanezt tette velem, és mindannyiunkkal,
akik hiszünk Benne. Ezért örülhetünk: mert
minket már valaki megmentett.
Amikor szenvedünk, velünk sír, mert Ő igazán
tudja, milyen az, de segít, hogy Vele maradjunk,
és minden nap megköszönhessük Neki, hogy
láthatjuk szeretteinket, ismerőseinket, és ezt a
gyönyörű tavaszt.
Annyi szeretetet önt belénk, hogy abból bőven jut
másoknak is... És mi ez, ha nem az igazi
Boldogság?!
Subertné Haála Judit

Csángó gyermekek nyaraltatása
Idén 7. alkalommal
szeretnénk
csángó
gyermekeket
nyaraltatni
Budapest
XVI.
kerületében.
Befogadó
családok
jelentkezését
várjuk,
akik augusztus 16-23-ig megnyitják otthonukat a
nehéz sorban élő, magyar nyelvet iskolán kívül
tanuló gyerekek számára. A közös programokról
a Kovász Egyesület gondoskodik. Jelentkezés
Petrovics Sándornál: 0630/655-92-71 vagy
061/405-56-81-es telefonszámon! Szeretetünket
augusztus 22-én vasárnap a szentmise utáni
Csángó Esten szép műsorral hálálják meg.
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Szeretettel meghívjuk Önt, kedves Családját és
Ismerőseit a

Trianoni diktátum 90. évfordulója
alkalmából a kerületi civil szervezetek által
kezdeményezett megemlékezésünkre

2010. június 4-én, pénteken.
Városrészeink több pontjáról induló csoportok
a központi rendezvény helyszínén a
mátyásföldi Hősi Emlékműnél egyesülnek
16 óra 32 perckor.

Hiszünk Magyarország
föltámadásában!
Rákosszentmihályon a Hősök terén 15 órakor
találkozunk. Ide várjuk a környező iskolák
közösségeit, a civil egyesületek tagjait, a
cserkészeket és mindazokat a szentmihályi
polgárokat, akit a 90 évvel ezelőtt kimondott
és leírt igazságtalanság ellen felvonulásukkal
kívánnak demonstrálni. A térről zászlókkal
rendezett sorokban eljutunk Mindszenty
bíboros emlékművéhez.
Innen a Rákóczi utcán megyünk Sashalomra a
Szent István szoborhoz, ahol a sashalmiak
csoportjával indulunk tovább.
A Prodám utcai turul emlékműnél beszédet
mond

lg. Mireisz Tibor
a Magyarok Nagyasszonya Szent Korona
Lovagrend nagykancellárja,

Dr. Horváth Attila
A Hittel a Nemzetért Alapítvány vezetője és

Kovács Péter
polgármester, országgyűlési képviselő.
Verset mond

Dr. Kratofil Ottóné.
A rendvény házigazdái:
Déli Harangszó Baráti Kör és a Kovász
Egyesület

Néris iskolai nyári ÖKO
Tokajon!
Véleményeket és további írásokat az alábbi
telefonszámon: 405-56-81, vagy e-mail címen
várom: kovasz1955@freemail.hu.
Köszönettel: Petrovics Sándor

tábor

A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola
nyári tábora az idén 2010-ben is megrendezésre
kerül az iskola diákjai számára, gyönyörű
környezetben, Tokaj-hegyalja lábánál, az Arzenál
Ifjúsági Táborban, Tokajon, 81 iskolai diákkal és
6 kísérő tanárral.
A csodálatos környezet, a tokaji hegyvidék, a
programok:
szerencsi
csokoládé
gyár
megtekintése
kóstolással,
kenutúrák
a
Bodrogon, egy tokaji borászat megtekintése
pincelátogatással
egybekötve,
a
magyar
borkészítés hagyományos módszerei, délzempléni körút gyalogtúrával, énekes-gitáros
esti tábortüzek, Bodrog-zugi tájvédelmi körzet
megtekintése,
számháború,
autóbuszos
kirándulás Nyíregyháza-Sóstóra, az ország
legszebb állatkertjének megtekintése, strandolás
a sóstófürdői termál strandon, szentmise
Tokajban,
Tokaji
Kopasz-hegy
megmászása,
hajókirándulás Sárospatakra, a Református
Kollégium és a Rákóczi-vár megtekintése.
Köszönet a tábor támogatóinak: Kovács Péter
XVI.ker. polgármester, Iskolai SZMK, Hitoktatás
Felügyelet, Néri Iskola Alapítvány, Néri Iskola,
Kovász Egyesület.
Szőke István tanár, táborvezető

Tudósítás egy sportnapról
Két elsős osztály számára idén is megrendezésre
került a jó hangulatú és izgalmas sportdélelőtt.
Köszönet Ági néninek, Szilvi néninek, Csilla
néninek, Szőke Istvánnak és Csizy Gábor tanár
úrnak, aki a játékokat vezette. A 41 gyermek
boldogan vette át a jutalom labdákat.

