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A felnőtt Biblia-óra később hirdetett
időpontban fog kezdődni az előttünk álló
péntek esték elfoglaltsága miatt.
A nyár elmúltával a plébánián újra indul a
Baba-mama klub. Minden szerdán reggel ½
10-től ½ 12-ig várjuk a kisgyermekes
anyukákat a Cserkészházba beszélgetésre,
találkozásra.
Tavaly áprilisban tartottunk már egy nagy
sikerű év-közbeni „mini-tábort” a hittanos
gyerekeknek. Ezt szeretnénk folytatni most
ősszel is. Az alsó tagozatos hittanosokkal
szept. 23-25. hétvégéjén (péntek este - vas.
ebédig) megyünk Nógrádra, a felső
tagozatosokkal okt. 7-9. között. Írjuk be
naptárunkba!
Péntekenként az esti szentmisét Márton
atya celebrálja. Előtte egy órát gyóntat. Elsőpéntekenként különösen hívom a híveket,
és a misét plébániánkért ajánlom fel.
Gitáros ifjúsági énekkarunk szeretettel
várja a régi és új énekkarosokat. A próbák
időpontja vasárnap reggel 9-től van.
Szeptember 16-án, pénteken este 5-től
lesz a Szent István Bazilikában a Nemzeti
Eukarisztikus Kongresszus egyházmegyei
megnyitása ünnepi szentmisével
és
imaórával, amelyre plébániánkról külön
busszal indulunk du. ½ 4-kor. Lehet még
jelentkezni Marika néninél.
A tanév kezdetén nagy szeretettel hívunk
újabb ministránsokat az oltár szolgálatára,
elsősorban fiúkat.
Még mindig nagyon kevesen fizetik
egyházközségünkben az önkéntes hozzájárulást (egyházi adót), ami lelkiismereti
kötelezettség a plébánia katolikusai számára. A Püspöki Kar határozata szerint ez a
bruttó bevétel 1 %-a. Lehet évente vagy
félévente vagy még gyakrabban fizetni az
irodában vagy szentmisék után.

Plébánosi hirdetések
INDULNAK
HITTANOK!

A

PLÉBÁNIAI

Óvodástól egyetemista korig minden
korcsoportnak tartunk hittanórát. De indul
ifjú házas hittan és felnőtt Bibliaóra is. A
tavalyi évben 129 plébániai hittanosunk
volt, és idén remélhetőleg újabbak is
csatlakoznak hozzánk. Minden - régi és új hittanos részére kérek kitölteni jelentkezési
lapot. Ilyen lapok találhatóak a templomi
ingyenes asztalkán és kérhetők a
sekrestyében és az irodában. Vigyenek a
szomszédoknak, ismerősöknek is.
A plébániai hittanok szeptember 12-ével
indulnak.
Hittancsoportok a 2004/2005-ös
tanévben:
CSOPORT

Óvodások
1. osztály
2. osztály
3. osztály
Elsőáldozásra készülők
4-5. osztály
5-6. osztály
7-8. osztály
Középiskolások
Ifjúsági
Ifjú házas hittan
Felnőtt Bibliaóra

IDŐPONT

Hétfő ½ 5 óra
Csütörtök 5 óra
Kedd ½ 5 óra
Hétfő ½ 5 óra
Szerda 4 óra
Szerda ½ 6 óra
Hétfő 6 óra
Kedd 6 óra
Csütörtök ½ 8
Hétfő ½ 9
Péntek 7 óra

A hittanok helyszíne a plébánia kertjében
lévő „Cserkészház”, amelynek bejárata a
Címer u. felőli oldalon lévő kertkapunál
van.
A hittancsoportokhoz az év folyamán is
lehet csatlakozni.
Szeretettel várunk!
Az ifjú házas hittan első összejövetele
szeptember 19-én, hétfő este ½ 9-kor lesz,
amelyre szeretettel várjuk az ifjú házasokat.
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VENI SANCTE 2005
Jöjj, Mester, és taníts bennünket!
,,Mindennap tanított a templomban.”Lukács így mutatja be Jézust (Lk 19,47).
Persze nemcsak a templomban, hanem
úton-útfélen, alkalmas és alkalmatlannak
tűnő időben. A déli hőségben is szerét
ejti, hogy Jákob kútjánál belopja
az élő víz tanítását az asszony
szívébe; egy tajtékos vihar
alkalom számára, hogy a
bizalomról oktassa tanítványait. Mindez azt jelenti: Isten értünk él!
Növelni-nevelni akar
bennünket. És most is
tanít. Keresztény éleben már nem tanórák
vannak és iskolaépület,
hanem ahogy a régi mesterek foglalkoztak tanítványaikkal, együtt éltek velük,
együtt keltek és feküdtek, ettek és
rótták az utakat, és mindig az alkalom
szülte meg a tanítás perceit, ugyanígy
tesz Krisztus is velünk. A tanévkezdet
meghív, hogy így imádkozzunk:
Jézusom! Tanulékony szívvel és
figyelmes füllel akarlak hallgatni Téged!

A Szentírás olvasásában is Rád akarok
találni. Gyermek- és felnőtt hittanon
útmutatásodat akarom keresni. Szeretnék
a szentektől is tanulni - hiszen bennük
Te szólsz! - tanulni tőlük, akik előttünk
jártak és akik még körülöttünk élnek!
Izajás próféta hirdette az Isten
fájdalmas panaszát, amikor
a választott nép letért a hűség útjáról: „Mit kellett
volna még tennem kertemért, és nem tettem
meg? Szőlőt vártam
tőle, de csak vackort
termett.”(5,4). Akár egy
mai pedagógus is mondhatná ezt, aki elhivatottan
szívét-lelkét adja diákjaiért,
de a háta mögött csak kamaszos vállrándítást kap: „Mit erőlködik? Nem veszi észre, hogy milyen
nevetséges?” Kimondott szavakkal talán
nem, de életünkkel hasonló feleletet
adunk mi is Jézusnak, ha közömbösen,
Róla elfeledkezve telnek a napjaink.
Az új tanév mindig kihívás. Legyen ez a
szeptember plébániaközösségünkben a
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megújuló elhatározásoknak, a szeretet
fölindításának az ideje. Az Úr áldása
kísérje hittanosaink, családjaink életét!
Márton atya

Jöjj Szentlélek, jöjj Erő Lelke,
újítsd meg akaratom erejét,
hogy követve indításaidat,
bátran fussam végig a „pályát”.
Vers

Jöjj, Szentlélek …
Jöjj Szentlélek, jöjj Imádság Lelke,
taníts meg szívem mélyéből imádni az
Urat,
legyőzve a földi dolgok szórakoztató
varázsát,
segíts, hogy minden figyelmem az
Egyetlené legyen.
Jöjj Szentlélek, jöjj Szeretet Lelke,
gyújtsd lángra a szívemet egészen
az Isten- és emberszeretet tüzével.
Jöjj Szentlélek, jöjj Irgalom Lelke,
töltsd el bensőmet az együttérzés
erejével,
hogy ha szükséget szenvedőt látok, ne
forduljak el,
és megbocsátással válaszoljak a haraggal
támadónak.
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Jöjj Szentlélek, jöjj Szépség Lelke,
Add, hogy megnyíljon szemem és
mindenben
felismerjem az Atya szépségének
ragyogását.
Jöjj Szentlélek, jöjj Bölcsesség Lelke,
add, hogy a mulandó dolgok kísértései
között
mindig az örökkévaló legyen a
mértékem
és bölcsességed fénye világítson a
sötétben.

Katona István
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Jöjj Szentlélek, jöjj Győzelem Lelke,
védelmezz a gonosz alattomos
támadásaitól,
szabadíts meg az aggodalmaktól és
félelmektől,
hogy ujjongó szívvel dicsérhesselek
Téged.
Jöjj Szentlélek, jöjj Öröm Lelke,
töltsd el lelkemet isteni örömöd
boldogságával,
hogy a reménytelenség és szomorúság
támadásait visszaverve
örömmel szolgáljalak Téged.
Jöjj Szentlélek, jöjj Ige Lelke,
taníts meg az Írás titkait megértenem,
hogy mint lángoszlopok a pusztai
vándorlásban,
Isten üzenetei vezessenek ezer veszélyen
át
az örök Kánaánba.
Ámen

Hirdetések
SZENTMISÉK RENDJE:
Vasárnap és ünnepnap: De. 8 és 10
órakor és este 6 órakor.
Hétköznap: Minden reggel 7 órakor;
este 6 órakor: hétfőn, csütörtökön és
pénteken.
Litánia: Vasárnap az esti szentmise előtt
fél órával.

maradékot. Ha elmulasztod felhasználni
az aznapi betéted értékét, elveszik. Soha
nem kapod vissza. Nem íródik jóvá
másnap. A jelenben kell élned a mai
betétet használva. Befektetni, hogy a
lehető
legtöbbet
tudj
vásárolni
egészségből, boldogságból, szeretetből!
Az óra forog. Csináld ma, a lehető
legtöbbet!

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.

Hogy megértsd, mennyit ér EGY ÉV,
kérdezd meg a diákot, akinek ismételnie
kell. Hogy megértsd, mennyit ér EGY
HÓNAP, kérdezd meg az anyát, aki
koraszülöttet hozott a világra. Hogy
megértsd, mennyit ér EGY HÉT,
kérdezd meg a hetilap szerkesztőjét.
Hogy megértsd, mennyit ér EGY ÓRA,
kérdezd meg szerelmest, aki a
találkozóra vár. Hogy megértsd, mennyit
ér EGY PERC, kérdezd meg az utast, aki
lekéste a vonatot. Hogy megértsd,
mennyit ér EGY MÁSODPERC,
kérdezd meg az autóst, aki nem tudta
elkerülni a balesetet. Hogy megértsd,
mennyit ér EGY TIZEDMÁSODPERC,
kérdezd meg a sportolót, aki csak
ezüstérmet nyert az olimpián. Minden
pillanat kincs, ami a tiéd. És becsüld
meg jobban, mert megoszthatod
valakivel, akivel tökéletesen elköltheted.
És emlékezz,hogy az idő senkire sem
vár. A Tegnap történelem. A Holnap
rejtelem. A Ma ajándék!

Gyóntatás: A reggeli szentmisék előtt
és alatt. Vasárnap a szentmisék alatt.
Minden pénteken du. 5-től 6-ig.
A plébániahivatal félfogadási ideje:
Hétfő és Szerda
De. 9-11 óra
Kedd és Péntek
Du. 16-18 óra
Esküvőt 3 hónappal előre kérjük
bejelenteni.
Keresztelési, bérmálkozási kérelmet a
plébánossal kell megbeszélni.
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nevében, ha egy pohár vizet adunk (vagy
három biztostűt, mondtam magamban) s akkor határozottan éreztem, hogy
mellettem áll Jézus, és mosolyogva
mondja: Köszönöm a három biztostűt!
Elhiszed-e, érzed-e hogy szeretlek?
Öregen, gyengén, bután? – Igen, hiszem,
érzem, ezer hála érte! S mintha nem is
lennék öreg és buta, a szentbeszéd
további részét jobban felfogtam, mint
máskor, ott éreztem magam a 3 000
méternél
magasabb
hegyen,
a
szentmisén, kántorunk szép hangjából
kihallik az áhitat, az öltönyös,
nyakkendős megjelenésből – ebben a
nagy hőségben – a tisztelet az
Oltáriszentség iránt. Márton atyának is,
de még a ministráló gyerekeknek is a
liturgikus ruha biztosan megterhelő volt.
De nagyon illik rájuk. Amikor vonulnak
a hosszú, fehér ruhában, mintha
angyalok lennének. Azok is, legalábbis
ilyenkor. »Nincs szebb az imádkozó
gyereknél.« Valóban, szebbnél szebbek
voltak. Mindenért, mindenért hála az
Úrnak!”

Mi a szeretet?

Tábori élmények

A júniusi hírlevélben olvastam a
gyerekek nyilatkozatait a szeretetről.
Meglepett, milyen világosan látják az
életet. Mi nagyszülők is szeretetre,
megértésre vágyunk, hiszen anélkül
sivár az élet. Egy idős barátnémtól
kaptam ezt a kis verset. Vigaszul küldöm
minden nagyszülőnek.

Július elején 52-en indultunk útnak,
hogy a Balaton-felvidéken, Vigántpetenden hittanos tábort verjünk 8 napra.
A kisebbek házikóban laktak, de a
többség a sátor romantikáját választotta.
Anyukák mellett immáron ifjúsági
hittanosok is jelen voltak, és lelkesen
hagyták
magukat
elvarázsolni
a
gyermek-lelkek bűvöletétől.

„A legnagyobb szeretet tudod mi?
Derűs szívvel megöregedni.
Pihenni ott, hol tenni vágyol,
Hallgatni, ha valaki vádol.
Nem lenni bús és remény-vesztett,
csendben elviselni a keresztet.
Kezed letenni öledbe,
Engedni, hogy gondodat más viselje.
Amellett járni szép vidáman,
Istentől rád szabott igában.”

A tábori programokban a gyerekek
szokás szerint csoportokban vettek részt,
amelyeket
most
„családoknak”
neveztünk el. Ezek a csoportok kivették
részüket a tábori közmunkákból is
(mosogatás, konyhafelelősök, misefelelős csoport, stb.), néhányan talán itt a
táborban ízleltek bele először a szolgálat
örömébe. Volt a nyolc nap alatt móka,
játék bőségesen, de komoly lelki
programok is. A nap egyik csúcspontja
volt a szentmise ünneplése, hol a tábori
körtefa alatt, hol az erdők mélyén, hol
meg a falu templomában. A tábor utolsó
estéjén került sor a hagyományos színesestre, amikor a csoportok ajándékozzák
meg egymást egy-egy humoros vagy
komoly jelenettel. Alább az egyik
csoport előadását olvashatjuk, melyet
persze a gyerekek ötletes játéka kísért.

Pestszentimrei nagymama

Lejegyezte:
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Minden nap ajándék
Polgári Ottília
Képzelj el egy bankot, ahol minden
reggel 86.400 forint kerül a számládra.
Ez nem marad meg a holnapi napra.
Minden este lenullázódik, akármennyit
is használtál fel a nap folyamán. Hát
akkor mit lehet tenni?
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A tábor megteremtése
Kezdetben nem volt semmi. Csak
hétköznapok. Márton atya fejében
megszületett az ötlet, hogy nyári tábort
szervezzen. Meg is szervezte. El is
indultunk. Este lett és reggel.
Első nap: Márton atya mondta, hogy
legyen egész napos túra és lett. Még a
Pokol-likat is megjártuk, majd a túra
kedvéért - hogy levezessük az ebédet tettünk egy fölösleges körtúrát.
Látta az atya, hogy amit alkotott, az jó.
Este lett és reggel.
Második nap: Látta az atya, hogy a
reggeli torna nem elegendő mozgás,
ezért teremtett „nemes versengést”
(akadályverseny). A kiegyenlített küzdelem nagy örömmel töltötte el az atyát.
Látta, hogy amit alkotott, az jó. Este lett
és reggel.
Harmadik nap: Látta az atya, hogy a
táborozók még nem ismernek minden
játékot, ezért megtanította nekünk a
métát. Látta az atya, hogy a test már
edzett, de a lélek erőtlen. Ezért
meghívott minket az örömút végigjárására. Látta az atya, hogy amit
alkotott, az jó. Este lett és reggel.
Negyedik nap: Látta az atya, hogy a
nagyok túl aktívak és még lehet őket
terhelni. Ezért elvitt minket egy másfél
napos portyára, a kicsiket pedig
megbízta, hogy fejlesszék kézügyességüket. Látta az atya, hogy amit
alkotott, az jó. Este lett és reggel.
Ötödik nap: Látta az atya, hogy a
nagyoknak nincs megfelelő segítőtársuk,
ezért elénk vezette a szomszéd tábor
„kriminális” lakóit, de nem találtunk
közöttünk megfelelő társakat, ezért az
atya Nagyvázsonyban randit szervezett a
kicsikkel, hogy együtt stoppoljunk. Látta

Természetesen használd fel mindet!
Mindannyiunknak van egy ilyen bankja:
ez az idő. Minden reggel 86 400
másodperccel gazdagabbak vagyunk.
Minden este lenullázódik, elveszik,
akármennyit is használtunk fel céljaink
eléréséhez. Soha nem marad egyensúlyban. Soha nem lesz több, egy perccel
sem. Minden új nap új számlát nyit
nekünk, és minden új este újra felégeti a
6
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Az első nap az Etelka forráshoz
jutottunk el, útközben métázásra is volt
időnk, ami hihetetlen izgalmakat hozott.
No de az útvonal és a száraz tények nem
is olyan érdekesek, amikor túléltünk
hőségriadót, egy egész napot az Orrfűi
strandon, a felvételi izgalmait a térerő
nélküli hegyekben, de mégis végig meg
tudtuk őrizni vidámságunkat. Megjártuk
a Zengőt, aludtunk a szabad ég alatt,
vakargattuk a rovarcsípéseinket, lelkesen
kerestük a kontaktlencséket, hallgattuk
az erdő fiúkórusát. Pécsett a csodával
határos módon, a város bejárása után, a
szállás melletti pizzériát is sikerült
megtalálnunk. Minden nap tartottunk
tábori misét, aminek idén is megvolt a
varázslatos, semmihez sem hasonlítható
hangulata.

az atya, hogy amit alkotott, az jó. Este
lett és reggel.
Hatodik nap: Látta az atya, hogy túl
nagy az egyetértés, ezért kirobbantott
egy háborút… (számháború)
Itt tartunk most és Márton atya már
nagyon várja, hogy a hetedik napon
végre megpihenjen.
Czinege Kati és a Gyertyaláng csoport

Az idei nyár slágere egyértelműen a
Mecsek volt, ugyanis az espereskerületből három plébánia hittantábora is
ezt a térséget választotta, legnagyobb
örömünkre.

Ifjúsági tábor a Mecsekben
Idén nyáron - a tavalyi vándortábor
megpróbáltatásai ellenére is - Márton
atyánk úgy döntött, hogy elviszi bátor
csapatát egy könnyed sétálgatásra,
immáron a Mecsekbe. Tavalyi kis
keménymagunk (11 fő) idén majdnem a
duplájára duzzadt, ugyanis egy napon a
sors úgy hozta, hogy már húszan
koptattuk az ösvényeket. Nem lehet
tudni, hogy a tavaly olyan jól sikerült
tábor hozta-e meg a többiek kedvét vagy
csak egész egyszerűen az időben tovább
tartó sétára több ember kell, hogy
egyenlő legyen a súlyelosztás… de a
lényeg, hogy szép hagyománnyá kezd
válni, és semmi sem tántorít el minket
egy hét nomádságtól. Ha ilyen ütemben
nő a népszerűsége, pár éven belül a
pestimrei hívek 89%-a eltűnik egy fél
évre az Antarktiszon… no de ez a jövő
zenéje.

Hogy feltegyük a koronát az egészre,
tartottunk egy képnézegetős bulit is
(köszönjük Zsófi), ahol az elkészült több
ezer képből szemezgettünk. A tábor
hangulata - bogarak nélkül.
Köszönetet szeretnék mondani a
szponzoroknak, hogy lehetővé tették a
költséghatékonyabb (vagyis lefordítva:
olcsóbb) tábort.
Polifon - Kemping pípöl
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elviselni a visszautasítást, még akkor is,
ha kíméletből teszik a jó emberek. De
ezerszer nehezebb, ha azt tapasztalom,
hogy Neked sincs már szükséged rám,
Jézusom. Te nem öregedtél meg, nem
tudod, milyen érzés, ha az ember
feleslegesnek érzi magát… Hát akkor
fogadd el tőlem ezt a bánatomat…
Amikor az első szentmisének vége lett,
karon fogtam egy aranyos barátnőmet, s
hívtam: Gyere, nézzük meg a sátrakat.
Igazán szépek, lehet
gyönyörködni bennük.

Úrnapi élmény
„Megkérlek, írd meg az alábbi
történetet, mert amilyen egyszerűek az
eszközök, olyan egyszerű volt a lelki
élmény, ami a pestszentimrei templomban töltött el, most Úrnapján” – mondta
öreg barátnőm. Úgy gondolom, valóban
érdemes leírni:
„Szerettem volna az úrnapi sátrak
készítéséhez munkámmal hozzájárulni.
Szombat este igyekeztem
mindent
elkészíteni,
hogy
vasárnap 7-8 óra
között a helyszínen
legyek. Spárga, kés,
biztostű,
terítőrögzítő (szél ellen)
került a szatyorba.
Az óra is csörgött
időben, s fel is
keltem, de ha sietni
szeretnék, nem haladok. Nagy bánatomra, fél nyolc
helyett fél kilencre
értem a templomba.
Minden sátor készen, szépek, ízlésesek voltak, semmi
teendő velük.

Az első sátornál
minden rendben, a
másodiknál azonban
a sátor tetejére tett
hófehér
vászon
lecsúszott. Szerencsére nem a földre,
hanem az oltárra, így
nem lett piszkos.
Egy nálam alig
fiatalabb, de sokkal
ügyesebb asszonyka
széket
hozott,
s
mondta, hogy van
nála tű és cérna,
odaölti a kerethez a
vásznat. De széken állva, a fejünk fölött
varrni, bizony nehéz munka. Nagy
örömmel mondtam: van nálam biztostű,
azzal könnyebb. S három biztostűvel
megerősítette a visszahajtott vásznat. Így
szépen a helyén maradt.

Miután körbejártam a sátrakat,
bementem a templomba. Letérdeltem,
két kezembe rejtettem az arcom, s
szememből a könny, lelkemből a panasz
folydogált csendben: Uram, nagyon
szomorú vagyok. Bár örülnöm kellene,
hogy emberi segítség nélkül még el
tudok jönni ide Hozzád, nem terhelem
ezzel is gyerekeimet (így is sokat
dolgoznak rám, ezt is nagyon
köszönöm), de sokszor fáj, hogy öreg,
gyenge és buta vagyok, nem tudok
örömet szerezni környezetemnek. Nehéz

A szentmisén az atya arról beszélt,
hogy az Úr Jézus sokféleképpen van
jelen. Legtökéletesebben, valóban kézzel
foghatóan az Oltáriszentségben, de a
Szentírásban is, ha kellő tisztelettel
olvassuk; ha imádkozunk közösen,
„ketten-hárman”, de akár egyedül is,
szobánkba zárkózva; ha jót teszünk az Ő
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