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Köszöntő
Elámulunk, néha megrettenünk a
természet elemi erőin. A tűz, a víz, a
földkéreg mozgásait legtöbbször pusztító
erőként tapasztaljuk. A gátat áttöri, a
hidat elsodorja, a tetőt leszakítja... A mai
ember nyugtatja magát, hogy századok
alatt ezeket az elemeket betörte,
megzabolázta. De lehet-e a világban
olyan elemi erő, ami nem rombol, nem
káoszt szül?
A
húsvéti
szertartások
egyik
legbensőségesebb mozzanata nagyszombat este a tűzszentelés. Merész
szimbólum! Mert a kipattanó szikra
(hajdan
kovakőből)
azt
akarja
megjeleníteni, amit semmivel sem lehet:
a föltámadás pillanatát. A jeruzsálemi
éjszakában ennek nem volt emberi
tanúja, ahogy az üdvösség történetében
is sok lényeges pillanat csendben történt.
A kicsiny láng, amely a föltámadás
gyertyáját meggyújtja, mérhetetlenül
visszafogott képe annak a lobogó Istenszeretetnek, amely ezen az éjszakán a
halott Krisztust újra az Atya-FiúSzentlélek szeretet-közösségébe fölragadja. "A mi Istenünk emésztő tűz!" írja a Zsidó levél (12,29). A látható,
fizikai világmindenség mögött ez a
Szeretet ősrobbanásának a pillanata.
Azóta Krisztus tekintetének a "háttérsugárzása" betölti a táguló emberi teret,

betölti a társadalmakat. Emelné magával
az egész teremtést a Mennyei Atya
szívéig. Akik Őbenne élnek, azok
számára a legnagyobb fájdalom éppen
ez: Miért, hogy az emberek többsége
érzéketlen erre az elementáris érintésre?
Hát nem nagyobb a föltámadás ereje ma
is, mint a nehézkedési erő, amit nap mint
nap tagjaimban érzek? Hát nem
sugárzóbb az Atya öröme Krisztusa
fölött, mint az én ragaszkodásom kicsiny
megbántódásaimhoz?
A húsvéti időben a szertartások egyegy órája mögött, a mellettünk ülők
esetleg közömbös tekintetén túl, az
ásításban, Uram, add, hogy megragadjon
föltámadásod elemi ereje!
A természet elemi erőit az ember
megszelídíti.
Jézus
halála
óta
föltámadását is mindig megpróbálták
megzabolázni. Az első napokban
kimagyarázták:
"Amíg
aludtunk,
tanítványai eljöttek és ellopták a testét."
A nyugati világ azóta igyekszik, hogy
betörje a föltámadás eseményét, mint
valami vadlovat. Karácsonyt egy kicsit
sikerült: a Megtestesülés drámája a
családi fészek-meleg idilli képévé
szelídült. De Húsvét fényével nem tud
mit kezdeni. Titokzatosabbnak, ősibb
erőnek találta, amire nem talál képletet,
hogy megoldja. Az afrikai elefántról
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mondják az indiaihoz képest, hogy
hosszú szoktatás után sem hajlik az
emberi szóra. Ilyen a Húsvét is. Ma már
annak vagyunk tanúi, hogy a legtöbb
ember körülöttünk nem foglalkozik vele.
Átlép rajta vagy kikerüli, és örül a
szabadnapnak. Az új nemzedék többsége
Karácsonyról még csak-csak, de
Húsvétról végképp nem tudja, hogy
mióta és miért ünnep számunkra.
Ezért hálát adunk, hogy Jézus
föltámadásában a magunkét is várjuk.
"Most kérünk tehát, Urunk, téged, hogy
ne aludjon ki ez a gyertyaláng, melyet
néked áldozunk, és el nem fogyó tiszta
fénnyel űzze távol
lelkünktől az éj minden árnyát... Fénylő
lángját találja égve a
szép hajnalcsillag: az
örök Hajnalcsillag, ki
soha nem lát alkonyt:
a te Fiad, Jézus
Krisztus, ki visszatérve a sírból, az emberi nemre szelíden
árasztja a megváltás
fényét, él és uralkodik
mindörökkön-örökké." Áldott Húsvétot
Mindnyájatoknak!
Gödölle Márton
plébános
II. János Pál pápa a családokhoz
A húsvéti jel és a család
(a családokhoz írt levél 11. fejezetéből)
Az ember születése - az, hogy „ember
jött a világra” (Jn 16,21) - húsvéti jel.
Szent János elbeszélése szerint maga
Jézus szólt róla tanítványainak szenvedése és halála előtt, amikor a távozása
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miatti szomorúságot a vajúdó asszony
fájdalmához hasonlítja: „Az asszony
amikor vajúdik gyötrődik, mert eljött az
ő órája, de amikor világra szülte
gyermekét, már nem emlékszik gyötrődésére az öröm miatt, hogy ember született a világra.” (Jn 16,21). Krisztus
halálának „óráját” (13,1) a vajúdó
asszony „órájához” hasonlítja, az új
ember születésének tökéletes megfelelője az élet halál fölötti győzelme az Úr
föltámadásában. Ez a párhuzam különböző reflexiókra késztet. Miként Krisztus föltámadása az Élet megnyilvánulása
a halálon túl, úgy egy gyermek születése
az élet megnyilvánulása, mely élet
Krisztus által mindig
az életnek „arra a
teljességére”
van
rendelve, mely Istenben van: „Azért
jöttem, hogy életük
legyen és bőségben
legyen”
(10,10).
Íme, ez Szent Ireneus kijelentésének
legmélyebb és igaz
jelentése:
„Isten
dicsősége az élő
ember.”
A tételhez, hogy
az ember az egyetlen
teremtmény
a
földön, amelyet Isten
önmagáért akart, a Zsinat azonnal
hozzáteszi, hogy ez a teremtmény „csak
akkor talál teljesen önmagára, ha
őszintén elajándékozza magát. (25) … A
szeretet következtében valósul meg az
ember azáltal, hogy őszintén elajándékozza magát: szeretni annyit jelent,
mint adni és kapni szabad és kölcsönös
ajándékozással úgy, ahogyan vásárolni
és eladni nem lehet.
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Az
önajándékozás
evangéliumi
igazsága – mely nélkül az ember nem
„találhat
teljesen
magára”
–
érzékelhetővé teszi, hogy ez az „őszinte
ajándékozás” mennyire mélyen gyökerezik a Teremtő és Megváltó Isten
ajándékozásában, a „Szentlélek kegyelmében”, kinek „kiáradását” kéri az
eskető pap a házasságkötés szertartásában. E „kiáradás” nélkül igazán
nehéz mindezt megérteni és véghezvinni, mint az ember hivatását… Enélkül
az igazság nélkül a házastársak és a
család élete nem lehet teljes értelemben
emberi.
„Megölték, keresztre feszítették, de
harmadnap föltámasztotta az Isten, és
látható alakban megmutatta, igaz, nem
az egész népnek, hanem csak az Istentől
előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk.”
(ApCsel 10, 40-41)
Hirdetés – Hirdetés - Hirdetés
A napjainkban oly divatos biztosítási
hirdetések által ihletett alábbi szöveg
nagyon elgondolkodtató – és nem csak
idős testvéreink által megszívlelendő!
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hiteles tanúságtétele megtekinthető egy
Önök által is jól ismert könyvben.
Kiegészítő
nyugdíjbiztosításunk
alapja egy soha nem inflálódó tőke: a
szeretet. Nagyon kell vigyázni, ugyanis
ez a legértékesebb valuta, a világ összes
országában beváltják, ezért sokan
hamisítják. Mi Önöknek az eredeti,
hamisítatlan valutát ajánljuk, melynek
előállítását egy kiváló szakértő a
korintusiaknak írt első levelében leírta és
a világ legismertebb Mesterétől,
Názáreti Jézustól tanulta. A Mester azt
tanította és egész életével és halálával is
azt
bizonyította,
hogy
életünk
legfontosabb feladata ennek az eredeti és
hamisítatlan valutának, a szeretetnek az
előállítása.
Tisztelt Uram, Asszonyom! Ha Ön
minden igyekezetét arra fordítja, hogy
ezt az időtálló tőkét megszerezze, ez az
Ön legfontosabb munkája és minden
egyebet (különmunkát, házimunkát,
takarékoskodást) ez alá rendel, biztos
lehet abban, hogy nem csak ez az értékes
tőkéje gyarapodik, hanem tapasztalja,
hogy fontos dolgokban nem szenved
hiányt. Ennek az állításnak az igazságát

Tisztelt Uram, Asszonyom!
A nyugdíjas évek felé közeledve
bizonyára Önök is elgondolkoztak azon,
hogyan tehetnék ezt a szép időszakot a
lehetőségekhez képest gondtalanná,
nyugodttá,
anyagilag
és
lelkileg
kiegyensúlyozottá.
Társaságunk,
a
Gondviselés Társaság (továbbiakban
Gondviselés) az Önök döntését szeretné
megkönnyíteni. Kérem, fontolják meg
ajánlatunkat, mielőtt esetleg másik
befektetési forma mellett köteleznék el
magukat.
Társaságunk több ezer éves múltra
tekinthet vissza. Elégedett ügyfeleink
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Központi és visszavonhatatlan Garancia
szavatolja: „Keressétek előbb Isten
országát és az Ő igazságát, és mindezt
megkapjátok hozzá. Hiszen Mennyei
Atyátok tudja, hogy mindezekre
szükségetek van. Ne aggódjatok tehát a
holnapért… „ (Mt 6,32-34)
Hogyan tudja tőkéjét minél magasabb
haszonnal forgatni?
Első lépés: Szórja szeretetét úgy, mint
a kályha melegét! A kályha hiába
igyekszik melegséget sugározni a
távolállókhoz, ha melegét nem adja még
erősebben a közel állóknak, a
családtagoknak.
Második lépés: Tanítsa, hogyan kell
ezt a tőkét előállítani! Több évszázados
tapasztalat bizonyítja, hogy csupán
szavakkal nem érhetünk el sikert,
személyesen kell példát mutatnunk. Ha
családjától idős napjaiban szeretetet vár,
szeresse most családját. Ha családjától
idős napjaiban gondoskodást vár,
gondoskodjon
most
családjáról.
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Napjaink társadalmában kialakult egy
kockázatos befektetési mód, melyet más
társaságok ajánlanak: sok időt fordítunk
a munkára és arra, hogy takarékoskodjunk, hogy elég pénzünk legyen,
ne szoruljunk mások, pl. gyerekeink,
unokáink segítségére. Ezáltal nem marad
erőnk, időnk másra, pl. gyerekeinkre,
unokáinkra, akiknek most a mi
segítségünkre,
jelenlétünkre
lenne
szüksége.
Harmadik lépés: Ha főállású munkáját
(a szeretet gyakorlását) lelkiismeretesen
végzi, munkabére egy Központi Bankba
kerül, melyet egy feddhetetlen, minden
tekintetben megbízható, mély érzésű
igazgató, a Gondviselés vezet, aki a
befizetett nyugdíjjárulékból mindenkinek pontosan a neki szükségeset adja.
Tisztelt
Uram,
Asszonyom!
Amennyiben ezt a biztosítást már
megkötötte, úgy ajánlatunk erősítse meg
Önt elhatározásában. Ha nem, kérjük, a
nyugdíjas évek biztonságának terhét
tegye a Gondviselés vállára és Ön a
társaság több ezer éves múltját
figyelemmel kísérve nyugodt lehet,
hiszen a bankok, a befektetések, a tőzsde
csődbe mehet, az ingatlanok elértéktelenedhetnek, eléghetnek, nehezen
összekuporgatott pénze „elúszhat”,
azonban a Gondviselés még sohasem
jutott csődbe.
Amennyiben ajánlatunk felkeltette
érdeklődését, keresse meg üzletkötőnket
elsősorban az Önhöz legközelebb állók
szívében.
Köszönettel:
Gondviselés Biztosító Társaság
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bántódása nem
napjaiban.

Példaképeink
Boldog Apor Vilmos püspök
Apor Vilmos püspök élete és halála
egyaránt méltó arra, hogy példaképeink és talán hamarosan szentjeink - között
tartsuk számon.
Húsvét kapcsán elsősorban halálának
körülményeit, önfeláldozásának megrendítő szimbolikáját ismertetjük.
Vilmos egy erdélyi főnemesi család
harmadik gyermekeként látta meg a
napvilágot
1892.
február
29-én
Segesváron. A papi hivatás iránti vágya
már korán megmutatkozott, 1915-ben
szentelték pappá. Gyulán, Nagyváradon
töltött munkás évek után a Szentatya
1941. januárjában nevezte ki győri
püspöknek. A háborús években egyik
hazai
élharcosa
volt
a
zsidók
megmentésének.
A front 1945. április elején elérte
Győrt, majd a bevonuló orosz csapatok –
inkább
megszállókhoz,
mint
„felszabadítókhoz” méltón – szabad
prédának tekintették mind az anyagi
javakat, mind az embereket.
Vilmos püspök, aki a város elhúzódó
ostromára számított, nagy mennyiségű
élelmiszert
halmoztatott
föl
a
Püspökvárban. Az épület és a
Káptalandomb alatti, török időkből
megmaradt pincerendszerben ugyanis
mintegy 300-400 menekült zsúfolódott
össze.
Győrött a harcok végeztével a
Püspökvár bejáratánál személyesen
fogadott minden orosz katonát, így
próbálta élő pajzsként védeni a
menekülteket.
Nagypénteken kérte a jelen levő
férfiakat, hogy legyenek segítségére, ha
erélyesen kell fellépnie: ,,Egyszer úgyis
meg kell halni, jobb tehát, ha az ember
ilyenkor áldozza föl az életét'' – mondta
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a

megszállás

Apor Vilmos
nekik. Tudatosan készült tehát arra, hogy
szükség esetén életét is feláldozza a
menekültek védelmében.
Este orosz katonák jelentek meg,
élelmiszert követeltek, és nőket akartak
elhurcolni „krumpli pucolásra”. Sikerült
elküldeni őket azzal, hogy ha később
visszajönnek, kapnak krumplit –
ráadásul megpucolva. Mire az oroszok –
agresszívan, részegen – visszatértek, a
fiatalabb
lányokat,
asszonyokat
elbújtatták. De az egyiküket az orosz
katonák meglátták és üldözőbe vették.
Ekkor Apor püspök útját állta az
oroszoknak, kiutasítva őket a pincéből.
Az oroszok megdöbbentek ezen, és el is
indultak a kijárat felé, ám egyikük
hirtelen visszafordult, és fegyverével
leadott egy sorozatot. A püspök
unokaöccse, a 17 éves Pálffy Sándor
Apor elé ugrott, ő is kapott három
golyót. A püspököt ért találatok közül az
egyik az egyházfő hasába fúródott, egy
másik lövés a homlokát súrolta. A
kórházba szállítás előtt ezt mondta:
„Köszönöm a jó Istennek, hogy ilyen
nagypénteket adott”.
Vilmos püspök húsvét hétfőn, április
2-án halt meg. Boldoggá tette, hogy
áldozatával sikerült megmenteni az
összes menekültet, akiknek semmilyen
5

II. János Pál pápa 1997. november 9én a boldogok sorába iktatta a vértanú
püspököt.
GYÖKEREINK
Templomunk alapkőletételére 1927.
pünkösd vasárnapján (jún. 5.) került sor.
Mintegy másfél év múlva, 1928.
karácsonyán már az első szentmisét is
bemutatták. A Szent Imre plébániatemplomot 65 éve, 1939. ápr. 10-én,
húsvét hétfőn szentelte fel Hanauer Á.
István váci megyéspüspök.
1945-ben a stratégiai támpontként
használható templomtornyot felrobbantották. A teljes helyreállítás több
évtizedet vett igénybe.
Egyházközségünkben
eddig
hivatásukat gyakorló papok: Manninger
Károly (1920-1922), ifj. Trungel Iván
(1923-1928), Paulovics Pál (1928-1929),
dr. Schaub Mihály (1929-1951), Bognár
Ferenc (1951-1955), Csorba Imre (19551976), Szigetvári Imre (1976-1986),
Molnár Béla (1986-2003-ig plébános,
2003-tól nyugdíjasként), Gödölle Márton
(2003-).
Egyházközségi
újságunk
nem
előzmény nélküli: 1934. februártól 1939.
júniusig jelent meg a Pestszentimrei
Katolikus Értesítő c. havilap dr. Garay
Géza orvos szerkesztésében.

VÉLEMÉNY
A Passió (Mel Gibson filmje)
A film Jézus szenvedéstörténetét
mutatja be.
Képvilágában, dramaturgiájában a korunk filmiparára
jellemző kifejező eszközökkel él. Azok
számára, akik ezt a kifejezési módot nem
„anyanyelvi szinten” értik, ez sokszor
zavaró lehet.
A getszemáni kertben vívódó Jézus
képével induló film már az első
percekben a székhez szögezi a nézőt, és
többé egy pillanatra sem engedi ki a
hatása alól. A cselekmény pontosan
követi az evangéliumok leírását. Már az
első fél órában úgy érezzük, hogy a
naturalista módon, a maga borzalmában,
kendőzetlenül
ábrázolt
brutalitás
megjelenítése nem fokozható. A kritikus
pillanatokban bevágott visszaemlékező
betétek ellenpontozzák a szörnyűségeket, egyben lélegzetvételnyi időhöz
juttatják a nézőt a soron következő
borzalmak elviseléséhez. A rendezőnek
az egész film alatt sikerül az utolsó
percekig tovább erősíteni a magával
ragadó és személyes szembesülésre hívó
érzelmi átélést.
Ez a film legnagyobb erénye: szembesülni vagyunk kénytelenek Jézus szenvedésével. A Jézus személyében testet
öltött Isten megalázottsága, nyomorúsága
emberi
oldalról
botrányos,
megrázó, felkavaró - üdvtörténeti szempontból viszont hiteles válasz mindannyiunk
alapvető
kérdéseire (a
szenvedés és halál értelme).
Egy kép. Jézust Pilátus udvarában
korbácsolják a római katonák. A földre
kerül, a korbácsoló katonák lihegnek, a
felügyelő int: elég. Jézus azonban felkel
(ha lent marad a földön, nem ütik
tovább) és magához öleli (mint később a
keresztet) a fatönköt, amihez kikötötték.
6
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A korbácsolás folytatódik, immár
mélyebb sebeket hagyó fémkorbáccsal.
A film végén a csend, a mozdulni,
megszólalni képtelen döbbenet uralja a
nézőteret. A film hatása alól csak
nagyon kevesek képesek kivonni
magukat.
A műalkotások értékelésének obligát
kérdésére („mennyiben változtatja meg
az életed”) nem lehet kitérő választ adni.
A nézőre gyakorolt hatás mélységét,
intenzitását azonban alapvetően az a
lelkület határozza meg, amellyel belép a
moziterembe: aki Jézusra nyitott szívvel
szeretné Őt jobban megérteni, annak a
szívében „a mag kikel, és százszoros
termést hoz”.
Bönöczk Péter
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Keresztelési, bérmálkozási kérelmet a
plébánossal kell megbeszélni.
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gondod nincs, gyere be és meséld el,
hogyan csinálod.”
_________________________

Hittancsoportok:
CSOPORT
1. osztály
Elsőáldozásra
készülők (2-3. o.)
Kezdők!
Elsőáldozásra
készülők (3-4. o.)
Haladók!
5-6. osztály
7-8. osztály
Középiskolások
(9-12.o.)
Bérmálkozók

IDŐPONT
Hétfő
5 óra
Szerda

4 óra

Szerda

5 óra

Hétfő
Kedd
Szerda

6 óra
6 óra
6 óra

Plébánosnál kell
jelentkezni
½8
Ifjúsági (18 év Csütörtök
fölött)
Hétfő
½9
Ifjú házas hittan
7 óra
Felnőtt Bibliaóra Péntek
A hittanok helyszíne a plébánia
kertjében lévő „Cserkészház”, amelynek bejárata a Címer u. felőli oldalon
lévő kertkapunál van. A hittancsoportokhoz az év folyamán később is
lehet csatlakozni.

AKTUALITÁSOK
Szentmisék rendje:
Vasárnap és ünnepnap: d.e. 8 és 10
órakor és este 6 órakor.
Hétköznap: reggel 7 órakor minden
nap; este 5 órakor (májustól 6 órakor):
hétfő, csütörtök, péntek.
Vasárnap az esti szentmise előtt fél
órával litánia.
Első vasárnap az esti szentmise előtt egy
órával szentségimádás.
Első csütörtökön az esti szentmise után
szentségimádás Jézus Szíve tiszteletére.
Minden péntek este ½ 9-től fél óra
csendes szentségimádásra van lehetőség
a templomban egyházközségünk megújulásáért.
Gyóntatás: A reggeli szentmisék előtt
és alatt. Vasárnap a szentmisék alatt.
A plébániahivatal félfogadási ideje:
Hétfő és Szerda
D.e. 9-11 óra
Kedd és Péntek
D.u. 16-18 óra
Esküvőt 3 hónappal előre kérjük
bejelenteni.

Pestszentimrei ÖrömHírLevél

HUMOR
Egy lelkigondozó ezt a táblát tette ki a
plébánia ajtajára: „Ha gondod van, gyere
be és mondd el, mi bajod. Ha semmi
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A fiatal káplán az újmiséjét mondja.
Mivel nagyon izgatott, így kezdi a
prédikációját: Kedves… kedves testvéreim! Amikor… amikor a mai szentbeszédre készültem, csak az Úr és én
tudtuk, hogy mit fogok mondani…
Most… most pedig úgy érzem, hogy
most… most már csak az Isten tudja.

asztalhoz. – Veled voltam egész nap.
Most ülj le mellém, és vacsorázz velem!
Bruno Ferrero nyomán
Az alábbi képrejtvény megfejtése egy
Húsvéthoz kapcsolódó fogalom:

A SZERKESZTŐK ÜZENETE

GYEREKEKNEK
Isten látogatóba jön ma este
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy ember, aki éjjel álmában egy
hangot hallott, amint így szólt hozzá:
- „Isten látogatóba jön ma este!”
Amint felébredt, ez a mondat azonnal
eszébe jutott. - Hozzám? – ocsúdott fel.
– Ide, ebbe a házba?
Körbefutott a szobákon. Most, hogy
az Isten készült hozzá látogatóba,
egészen más szemmel nézte a házát. –
Nem fogadhatok vendéget ilyen rendetlenségben – nyögött fel.
- Emberek, testvérek! – kiáltotta –
Gyertek segítsetek nekem rendet rakni.
Valaki meghallotta és bejött segíteni.
Egész nap együtt dolgoztak. A ház végre
teljesen megújult, csillogott és illatozott
a tisztaságtól.
Mikor befejezték a munkát, és leszállt,
az este, bementek a konyhába és
megterítették az asztalt.
Most már – mondta a férfi – jöhet a
vendég. Beléphet hozzám az Isten.
– De hisz már régóta itt vagyok –
válaszolta neki az ismeretlen, és leült az

Örömmel bocsátjuk útjára lapunkat.
Hisszük és reméljük, hogy az első szám
megjelenésének időpontja egy hosszú
életű és sokak számára hasznos, szívesen
forgatott kiadvány születésnapja lesz.
A lap bizonyára magán hordozza a
kiforratlanságnak és a „minden kezdet
nehéz” igazságának a jeleit. Ezek
kijavításához
kérjük
olvasóink
segítségét. Lapunk csak akkor lehet
sikeres, ha minél több lelkes embert
sikerül bevonnunk a szerkesztésbe, ezért
várjuk minden korosztály képviselőinek
aktív közreműködését. Egy felpezsdülő,
megújuló egyházközség egyik motorja
lehet ez a lap, mely a rendszeres lelki
eleségen túlmenően segíthet egymás
jobb megismerésében, a közösség
építésében is.
Az újságba szánt anyagokkal,
ötletekkel a 06-20-5551160-as telefonszámon, vagy a p.bonoczk@freemail.hu
email címen lehet jelentkezni.
Nem az a fontos, hogy valami nagyot
tegyünk, hanem hogy Isten általunk
valami értékeset tegyen. W. Wagner
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