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A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja
I. évfolyam 6. szám - 2004. november

Templombúcsú + 1939-2004 + Szent Imre
Plébániánk Historia Domus-ának 1939.
évi bejegyzései ezekkel a szavakkal
kezdődnek: „A tavalyi év Eucharisztikus
Kongresszusának világraszóló ünnepségei hatalmas méretekben mélyítették el
a vallásos életet. Ezzel próbálunk gátat
vetni a Németország felől fenyegető vallástalan, fajimádó nemzeti szocializmusnak, mely sajnos
már nálunk is erősen
terjed…”
Azon
év
húsvéthétfőjén szentelték
föl templomunkat, titulusa már akkor Szent
Imre lett. 65 év után, ma
milyen kihívásokat kell
felismernünk? A plébániánknak nevet adó szent
eljegyzett bennünket az
ifjúság iránti elkötelezett
figyelemmel. Fogyasztói
társadalomban mi mást tehetne az
ifjúság is, mint fogyaszt? De amit
Kodály a zenei nevelésről mondott, az
minden másra is áll: Mindenkire
jellemző, hogy milyen zenét fogyaszt.
Igényeset és értékeset vagy zenei
moslékot. Mert amit fogyaszt, azzá
válik. Olvasván István király intelmeit

Imre fiához, sokszor eszembe jutnak
szavai: „Fiam, gyermek vagy, gazdagságban születtél, puha párnák lakója…
Itt az idő, hogy többé ne puha kásával
étessenek, az téged csak puhánnyá és
finnyássá tehet, ez pedig a férfiasság
elvesztegetése és a bűnök csiholója;
hanem itassanak meg olykor fanyar
borral,
mely
értelmedet
tanításomra
figyelmessé
teszi.” Lelkipásztorként azt
látom a legnagyobb kihívásnak, hogy egy keresztény
fiatalt mi képes motiválni
arra, hogy a korosztályától
radikálisan eltérő (evangéliumi) életvitelt válasszon, és
egyben megmaradjon normális, életvidám fiatalnak.
Mi késztetheti, hogy jellemnevelését, önfegyelmét komolyan vegye; hogy ne sodródjon,
hanem Jézus szavai nyomán tudatosan
formálja életét. Hiteles Isten-élmények;
otthonos
Egyház-élmény
ifjúsági
találkozón, zarándoklaton; ifi hittanos
közösség a plébánián, és végül eleven
eszmények. Imádkozzunk fiataljainkért!
Gödölle Márton plébános
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Vers

ill. személyre szóló üzeneteket kapnak.
Jelenleg minden hónap 25-én ad
üzenetet a világnak a Szűzanya, amit
interneten
mindenki
elérhet
(http://www.medjugorje.org/). A Szűzanya kérése: ne csak olvassátok az
üzenetemet, hanem váltsátok valóra.
Nálunk is ki van függesztve a templom
előterében. Medjugorje, amely egykor
dohányból, szőlőből tengette életét, és
egy káromkodó, alkoholista falu volt,
ma lelkeket ment. Egy élet eltékozlását
képes
egy
ember
meggyónni
(életgyónás), hogy a Szűzanya üzenetei
szerint éljen. Megtérjen. Az esti
szentmisén 50-60 pap celebrálja a
szentmisét, előtte-utána rózsafüzér ima,
szentségimádás. Több ezer ember - és
mégis: béke, nyugalom, szeretet
uralkodik. Itt összeér az ég a földdel. A
Szűzanya itt valóban köztünk jár,
Medjugorjéban megszenteli a földet.
Megtérésre hív a Goszpa, ami lehet 180
fok mint Szent Pálé. Itt szembesül az
ember vétkeivel, és új szívvel fordul
Istenhez. Mint a gyermek, aki rossz fát
tett a tűzre, édesanyja megszidja, mégis
az ő karjaiba menekül. A Szűzanya is
így viszi bűneinket Jézushoz. A
Szűzanya 23 év után is a rózsafüzért kéri
tőlünk, és a családi imádságot. Azt
mondja,
amelyik
család
együtt
imádkozik, együtt is marad. A szív
megtérését kéri tőlünk, csak így lesz
erőnk letérdelni alázatosan az Isten előtt.
Nem új ez a kérés. Joel próféta Krisztus
előtt 930 évvel így fogalmaz: a
szíveteket szaggassátok meg, ne a
ruhátokat.
A Szűzanya fegyvert is ad a kezünkbe:
1) Szívből jövő rózsafüzér ima; 2)
Eucharisztia; 3) Szentírás olvasás; 4)
Böjt szerdán, pénteken, kenyéren és
vizen; 5) Havonta gyónás.
A Szűzanya jelenés naponta 5h 40-kor

Imre, kialszik a gyertyád
és nem fogy a szádból a zsoltár!
Milyen édes tőr vasa vert át,
hogy szent szerelemre hajoltál?
Sólymod ragadjon, méned robogjon,
hajnali kürtszó harsog a szélben!
Amott ül, amott ül Boldogasszony,
könyökig könnyben, vállig vérben…
Imre, kialszik a gyertyád!
Fut a vadkan véres agyarral –
Hova estél szűz fiatalság?
Ó, Isten, légy a magyarral!
Liliom, liliom, Boldogasszony,
gyökere könnyben, virága vérben!
Hajnal hasadjon, szíved szakadjon,
csodafiú szarvas jött ám értem…
Sillye Jenő

Medjugorjei zarándoklat,
2004. szept. 21-26.
Fáradságos, de kegyelemmel teljes 15
órás
buszozás
után
érkeztünk
Medjugorjéba.
Egyházközségünkből
ketten indultunk el a nagy útra a Haller
téri templomból. 9 busszal kezdtük meg
zarándoklatunkat a béke szigetére, ahol a
Szűzanya 1981. jún. 24-e óta naponta
megjelenik. Akkor hat egyszerű
látnoknak: Jakab a legkisebb 10 éves,
Iván 16 éves. A Szűzanyától (a
Goszpától) a világnak szóló üzeneteket
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kezdődött, akkor az éppen jelenlevő pap,
aki vezeti a rózsafüzért, elhallgat
(szilencium) és ekkor mindenki térdre
borul. Ez pillanatokig tart számunkra, de
a látnoknak percekig is eltart. A
Szűzanya velünk imádkozik, megáld
bennünket, és kéréseinket közvetíti Jézus
elé. Szomorú, mert nincs léte a világban,
a családban, a szívünkben. Kéri, térjen
vissza az imádság a családban. Bátorság
kell a követéséhez, és nemet kell
mondani a hamis isteneknek, a televízió,
a pénz, túlzott táplálkozás, számítógépezés, autó, szabadidő. Ezért nincs
időnk az Istenre irányítani figyelmünket,
szívünket, gondolatainkat. Ezek a
bálványok roncsolják a családi életet.
Első üzenete a Szűzanyának Ivánkához:
Drága
gyermekeim,
imádkozzatok
azokért, akik nem ismerik Fiam szeretetét. Fogadjátok anyai áldásomat, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok.
Köszönöm, hogy követtétek hívásomat.
Szükségünk van a szeretetre és a békére,
arra a békére, amely a Keresztrefeszített
átszúrt Szívéből árad. A fiatalok
növekedése idején megnyilvánul az
imádság krízise, ezért gyermekkorban
kell elkezdeni az Istennel való személyes
kapcsolatot. Ez hosszú ideig tarthat, de
ahol együtt imádkozik a család, a
gyermek hamar átlép minden válságon,
és felnőtt kereszténnyé válik.
Imádságos lélekkel:

„Gyermekeim, emlékezzetek rá, hogy az
egyetlen módja annak, hogy mindig
velem legyetek és megtudjátok az Atya
akaratát az, hogy imádkoztok. Ezért
hívlak ma is benneteket. Ne hagyjátok
válasz
nélkül
a
felhívásaimat!
Mindennek ellenére folytassátok az imát
és akkor majd megértitek az Atya
akaratát és szeretetét. Drága gyermekek,
igazán nagy dolog az, amikor Isten hívja
az embereket. Gondoljátok csak el,
mennyire
szomorú
volna,
ha
elszalasztanátok azokat az alkalmakat,
amelyeket Isten kínál nektek! Ne
várjatok hát holnapig vagy holnaputánig!
Most mondjatok igent Jézusnak! Ez az
igen
pedig
szóljon
mindörökre.
Köszönöm, hogy követtétek hívásom.”
Példaképeink
Szent Imre herceg
Szent Istvánnak, a magyarok első
királyának és feleségének, Boldog
Gizellának a hagyomány szerint több
gyermeke volt, a gyermekek azonban
nagyobbrészt
már
kiskorukban
meghaltak. Imre 1000 és 1007 között
született Székesfehérváron.
Életével kapcsolatban legnagyobbrészt a
krónikák és legendák gyér adataira
vagyunk utalva. A történelmi adatok és
neveltetésének körülményei arra utalnak,
hogy – a közhiedelemmel ellentétben –
erőteljes, férfias egyéniség volt. Szent
István – mint trónjának várományosát uralkodónak és hadvezérnek nevelte.
Gyökeres változás állt be Imre herceg
nevelésében 1015-ben, amikor Gellért
bencés szerzetes Velencéből jövet eredeti szándékát, hogy a Szentföldre
utazzék, megváltoztatva - Pannóniába
érkezett. István király azonnal fölismerte

Pappné Erzsike
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István
1031-ben
hatalmának
és
tekintélyének
tetőpontján
Székesfehérvárott
koronázásra
készült.
Egyetlen életben maradt fiát akarta
megkoronáztatni, hogy trónját és
országában a kereszténység zsenge
vetését a jövő számára biztosítsa. Ebben
az ünnepélyes hangulatban jött a
szomorú hír: Imre herceget vadászat
közben egy földühödött vadkan halálra
sebezte, és sebeibe 1031. szeptember 2án belehalt. A gyászhír hatását a krónika
így érzékelteti: ,,Siratta őt Szent István
és egész Magyarország vigasztalhatatlanul, nagy sírással...''

benne a kiváltságos, nagy tudományú,
szent életű szerzetest, és fia nevelőjévé
tette. Imre királyfi hét éven keresztül
tanult kiváló mestere irányítása mellett.
Azt mondja a legenda, hogy Imre a
,,grammatikai mesterségnek minden
tudományával betelt''. Egy velencei
krónika szerint ,,tudós és szent'' volt. A
világi tudományok mellett Gellért apát
bizonyára beavatta őt a lelki élet titkaiba
is. Így érthető, hogy olyan ifjú lett
belőle, ,,akit szeretett az Isten és
tiszteltek az emberek'', mint a krónika
mondja róla. Az ,,Intelmek'' könyve,
amelyet István király fia számára
készíttetett, feltehetőleg erős hatást
gyakorolt az ifjú gondolkodására.

Szent László király Szent Imrét atyjával,
Istvánnal, és nevelőjével, Gellért
püspökkel 1083-ban az ország főpapjai
és világi nagyjai jelenlétében oltárra
emeltette (ez felelt meg akkor a szentté
avatásnak).
Azóta
példaképe
a
magyarságnak, elsősorban a magyar
ifjúságnak. Halálának 900. évfordulóját
nagy ünnepélyességgel tartották meg
1930-ban Budapesten a pápai követ, hat
más bíboros és több száz főpap
jelenlétében.
Prohászka Ottokár írta: ,,Szent Imre
hivatása az, hogy eszményt hirdet,
példája kihat századokra, s nemzetének
nagyobb szolgálatot tesz, ha az erény

Egyes történetírók valószínűnek tartják,
hogy Imre vezette a magyar seregeket a
győri csatában, amelynek során II.
Konrád német császárnak Magyarország
elleni
hadjárata
1030-ban
teljes
kudarccal végződött.
A korabeli „nagypolitika” előírásai
szerint Imre herceg megnősült, de
feleségével szűzi házasságban éltek.
Amint a legenda gyönyörűen mondja: ez
a csodálatos ifjú ,,keblében hordta a
lángot, de el nem perzseltetett annak
égésétől''.
4

Pestszentimrei ÖrömHírLevél

2004. november

testi és lelki cselekedetei. Abból látják
meg a kívülállók, hogy gyakorló
Krisztus-követők
vagyunk,
hogy
irgalmas szívűek vagyunk egymáshoz. A
szegénység, a hajléktalanság, a háború
éppen
azért
terjed,
mert
nem
Krisztusnak,
hanem
önmagunknak
szolgálunk. Felrúgta a keresztény
alapokat ez a világ!

uralmát benne biztosítja, mint ha az
országot arasznyi uralmával boldogítja.''
Az egyház november 5-én ünnepli Szent
Imrét.
Szent István király Intelmeiből:
,,Uralkodjál
mindnyájuknak
felette
békességesen, alázatosan, szelíden,
haragnak, kevélynek és gyűlölségnek
nélküle, mindiglen elmédben tarván,
hogy mind az embereknek egy
állapotjuk vagyon, és hogy semmi föl
nem emel, hanemha az alázatosság, és
hogy semmi meg nem aláz, hanemha a
kevélység és gyűlölség. Ha békességes
lész, akkor királynak mondatol és király
fiának, és szeretve lész mind a
vitézektől.”

A leglátványosabb alamizsnálkodás,
mikor zsákszámra hozzuk a használt
ruhánkat a karitászba. De tudjunk róla,
hogy ez csak egy kicsi része annak, amit
a jó Isten elvár tőlünk. Életünknek
örökös, hű szolgálatnak kell lennie! A
tapintatos viselkedésünk, a mosolyunk, a
megbocsátásunk mind ezt szolgálja:
piros pontokat gyűjtök ítéletem napjára.
Nekünk kell hálásnak lennünk az iránt a
„kisebb” embertársunk iránt, aki
szolgálatunkat elfogadta, mert minket
segített előre lelkiekben.

A jótékonykodásról
Milyen végtelenül bölcs az Isten, hogy
az ember örök boldogsága, vagy örök
kárhozata ügyében nem az alapján dönt,
hogy mennyit tanult, vagy milyen
sikeres. Isten a mi irgalmas szívünkre
kíváncsi. „Éheztem és ennem adtatok,
hajléktalan voltam, és befogadtatok”…
és így tovább. Mikor láttunk mi téged
éhezni? – kérdezzük majd. Amit egynek
a legkisebbek közül tettetek, nekem
tettétek. Nohát, itt kell megállnunk!
Miután
mindannyian
üdvözülni
szeretnénk, tisztáznunk kell, kik azok a
legkisebbek? A gyerekek, a betegek, a
nálunk képzetlenebbek, a kitaszítottak, a
félreneveltek, félretájékoztatottak. Mindenki, aki valamilyen szempontból
kiszolgáltatott itt a földön, a túlvilágon
pedig a tisztítótűzben szenvedő lelkek.
Ők önmagukon nem tudnak segíteni, de
mi sokat segíthetünk rajtuk imádsággal,
böjttel, alamizsnával. Tehát múlhatatlanul fontosak nekünk az irgalmasság

Kedveseim! Ha valaki jó szívvel felkínál
valamit, hogy fogadjuk el (természetesen
nem bűnös dolgot), el kell fogadni!
Hálásan megköszönni. Ezzel jót teszünk
az ajándékozó lelkének. Aztán, ha
nekünk nem kell, másnap már tovább
adhatjuk másnak.
Még egy gondolat! A mi Urunk, Jézus
Krisztus kicsivé tette magát a
5
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Maradj mindig nálam,
Ne hagyj el már soha.
Szeretlek! Kincsem nincs,
Szívem adom oda. Ámen.

legméltóságosabb
Oltáriszentségben.
Kiszolgáltatottá vált. Ugye, Ti is úgy
gondoljátok, hogy ezt a legeslegkisebbet,
Aki egy Ostyácska a kehelyben, aki
innen igazgatja a világegyetemet, a
legnagyobb tisztelettel, minél gyakrabban látogatnunk kell! Elmondani
Neki, hogy tudjuk ám, kicsoda, tudjuk
ám, hogy így marad velünk a világ
végéig. Engedje meg, hogy szívünk
egyszerűségében örvendezve ajánljunk
fel Neki mindent! Adjon erőt, hogy az ő
Szíve szerint „szegényesen, mint a nulla,
amely várja, hogy írják a millióhoz, úgy
menjünk az Örök Jóhoz!” Úgy engedje a
jó Isten!

A szentmise után gyümölcsökből
készített agapéval köszöntöttük őket.

Szarvasné Marika néni
Elsőáldozás

Bérmálkozás

Hittanosaink közül 14-en sorakoztak fel
október 3-án, hogy először vegyék
magukhoz Jézus testét, az Égi Kenyeret, és
ezután a felnőttek társai legyenek hétről
hétre az áldozásban: Baráth Zsófia,
Bönöczk Péter, Dobrocsi Viktória, Fügedi
Marcell, Galgand Dániel, Horváth
Nikolett, Ibos Dániel, Kerekes Krisztián,
Kovács Brigitta, Kuni Ádám Mihály,
Lázár Imre, Lojek Edina, Mécs Bálint,
Vári Emese. Az oltárra díszítésként az
Eukarisztia
alapanyagait
helyeztük:
búzakalászt és szőlőfürtöket. Áldozásuk
után ezzel az imádsággal köszönték meg
hittanosaink, hogy Jézussal találkoztak:

Október 24-én, Missziós vasárnapon
Erdő Péter bíboros, érsek látogatott el
templomunkba. A bérmálás szentségét
12 ifjúnak és két felnőtt testvérünknek
szolgáltatta ki, akik a következők:
Bencsik Andrea
Bencsik Balázs
Csizmadia Endre
Deák Dániel
Talata Gábor
Tóth Péter
Kaposi Lászlóné

Bencsik Anita
Bencsik Szabolcs
Csizmadia Péter
Gaál Mózes
Tóth Máté
Vincze Judit
Boda Mária Gabriella

„Légy hű hitedhez!”- szólította fel őket
a püspök. - „Ígérem, hű leszek!”válaszolták egyenként. Isten éltesse és
segítse őket, hogy egyre mélyebben
belegyökerezzenek
Krisztusba
és
tanúságot tegyenek az Isten Országáról!

Köszönöm, Jézusom,
Hogy az enyém lettél,
Kérlek, hogy szívemben
Örök lakást vegyél.
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„Te bennem élsz én Benned élek
Tiéd a test, Tiéd a lélek,
Enyém e perc az örök élet
Te bennem élsz, Te bennem élsz.
Mária tette, hogy Tied lettem
Örök szándékod teljesítettem,
Meghalván Benned újraszülettem,
Te bennem élsz, Te bennem élsz.”
Szabó Balázs
„Te bennem élsz”

Jó pár évvel ezelőtt vettem részt legelső
alkalommal a CSIT-en (Csíksomlyói
Ifjúsági Találkozó), ahol Sillye Jenő és
barátai este a szabadtéri oltárnál
koncertet adtak a többezer összegyűlt
fiatalnak, akik részt vettek a találkozón.
Csodálatosan zenéltek, feledhetetlen volt
az az este.
Ott találkoztam közelebbről az ifjúsági
énekekkel. Mikor hazamentünk, mi is
elkezdtünk zenélni és a szentmisén,
hittanórán énekelni ezeket a dalokat.
Emlékszem, hogy a szentmisén az
idősek arcán először mintha kiült volna a
meghökkenés, a megbotránkozás a gitár,
a dob, a furulya-fuvola stb. hangszer
láttán, de aztán megenyhültek a
tekintetek, mosoly ült ki az arcokra és
könnybe lábadtak a szemek, hisz kezdték
megérteni, hogy ezekben a fiatalokban él
az Egyház, működik a Szentlélek ereje.
Nem „részegek” ezek, akik ezt éneklik,
csak egy más kor gyermekei és új
nyelveken beszélnek. Nekik is otthonuk
az Egyház.

Gyerekeknek
E
havi
számunkban
különösen
figyelmetekbe ajánljuk a Szent Imréről
írottakat. Ő kiváltképpen közel állhat
hozzátok: mint a lakóhelyünk névadója,
templomunk védőszentje - de mint életét
már nagyon fiatalon Istennek felajánló
szent ember is követésre méltó.
Képrejtvény

Minket is hív az Úr, kedves
pestszentimrei fiatalok, hogy megmutathassa szeretetét és így az Egyház élő
tagjaivá legyünk. Add át magad a
szeretetnek és ne félj, énekeld velem és
velünk:

A templomban található…
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Hirdetések

MEGKEZDŐDTEK A PLÉBÁNIAI
HITTANOK!

SZENTMISÉK RENDJE:

Hittancsoportok a 2004/2005-ös tanévben:

Vasárnap és ünnepnap: De. 8 és 10 órakor
és este 6 órakor.

CSOPORT
IDŐPONT
Hétfő 5 óra
Óvodások
Csütörtök 5 óra
1. osztály
Hétfő 5 óra
2. osztály
Szerda 4 óra
Elsőáldozásra /2005-ben/
Szerda 5 óra
4-5. osztály
Hétfő 6 óra
6-7. osztály
Kedd 6 óra
Középiskola I. (8-10. o.)
Középiskola II. (11-12. o.)
Csütörtök ½ 8
Ifjúsági (18 év fölött)
Hétfő ½ 9
Ifjú házas hittan
Péntek 7 óra
Felnőtt Bibliaóra

Hétköznap: Minden reggel 7 órakor; este 6
órakor: hétfőn, csütörtökön és pénteken.
Litánia: Vasárnap az esti szentmise előtt fél
órával.
Elsővasárnapon az esti szentmise előtt egy
órával szentségimádás.
Elsőcsütörtökön az esti szentmise után
szentségimádás Jézus Szíve tiszteletére.
Minden péntek este ½ 9-től fél óra csendes
szentségimádásra van lehetőség a templomban egyházközségünk megújulásáért.

A hittanok helyszíne a plébánia kertjében
lévő „Cserkészház”, amelynek bejárata a
Címer u. felőli oldalon lévő kertkapunál
van.

Gyóntatás: A reggeli szentmisék előtt és
alatt. Vasárnap a szentmisék alatt. Minden
pénteken du. 5-től 6-ig.

A hittancsoportokhoz az év folyamán
később is lehet csatlakozni.
Szeretettel várunk!

A plébániahivatal félfogadási ideje:
Hétfő és Szerda
Kedd és Péntek

De. 9-11 óra
Du. 16-18 óra

Előző tanév 2. félévében megkezdődtek a
hittanos
kirándulások
egy-egy
szombaton. Az ősz folyamán is hívjuk a
hittanosokat. Legutóbb (okt. 30.) a budai
hegyekben voltunk egy remek túrán,
legközelebb dec. 4-én tervezünk egy
újabbat. Írjuk be a naptárunkba!

Esküvőt 3 hónappal előre kérjük
bejelenteni.
Keresztelési, bérmálkozási kérelmet a
plébánossal kell megbeszélni.
Szeretettel várjuk a fiatalokat és általános
iskolás hittanosainkat plébániánk most
szerveződő gitáros ifjúsági énekkarába. A
próbák időpontja: minden vasárnap
délelőtt 9-től 10-ig (a 10 órai szentmise
előtt).

Plébániánk honlapja egyre bővül, bár
még fejlesztés alatt áll. Látható rajta a
nyári hittantáborunkról és a múlt havi
elsőáldozás képeiből egy csokorra való.
Kövessétek figyelemmel!

Plébánosi hirdetések
Figyelem! Az előző évektől eltérően idén a
hétköznap esti szentmisék időpontja marad
este 6 órakor október után is!

www.communio.hu/pestszentimre
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