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Betegek Világnapja – Február 11.
Épp a mai vasárnapon, február 11én - amikor megjelenik hírlevelünk –
tartják szerte a világban a Betegek
Világnapját. Ez a nap Szűz Mária
Lourdes-ban (1858) való megjelenésének emléknapja. Azért igyekszünk a
mai napon különös szeretettel körbevenni betegeinket, mert
Lourdes-ban Isten irgalmas szeretete kiváltképpen feléjük nyílvánult meg. Nemcsak a
számtalan
gyógyulás
útján, hanem azzal is,
hogy
még
többen
nyertek erőt és lelki
megbékélést a szenvedés terheinek elhordozásához.
A
mai
napon templomunkban
is kiszolgáltatjuk idős és beteg
testvéreinknek a Betegek kenetét.
Felfoghatjuk ezt úgy is, hogy nem csak
Jézus veszi gondjába őket, de
közösségünk is meghívást kap, hogy
ünnepi szentmisénk keretében szeretetünkkel, imádságunkkal vegyük körbe
betegeinket, és „mossuk lábukat”. II.
János Pál pápa írta 1984-ben, hogy

„azok előtt, akik a szenvedésnek
részesei, ott áll a feltámadás húsvéti
misztériuma, amelyben Krisztus az
emberi tehetetlenség végső határáig
száll alá: ő maga ugyanis keresztre
szögezve hal meg, de egyúttal fel is
emeltetik. Ezért minden emberi
szenvedés gyöngeségét
átjárhatja Isten hatalmas ereje. Ezért szenvedni annyit jelent,
mint alkalmassá válni
a felemeltetésre, nyitottá válni Isten üdvözítő erői előtt. (...) És
ahogyan az ember
fokozatosan
részt
vállal ebből a szeretetből, önmagára talál,
még
a
szenvedés
mélységeiben is: megtalálja „lelkét”,
amelyet a szenvedés miatt „elveszettnek” hitt.” A Betegek szentségének
felvételével ezért az Jézus szándéka,
hogy
megtaláljuk
lelkünk
elveszettnek hitt - nyugalmát. Mintha a
tékozló fiú példabeszéde elevenedne
meg előttünk, de aki nem bűnei miatt
veszik el, hanem szenvedései tántorít-
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Ökumenikus imahét
Pestszentimrén

hatják el a hittől, az atyai háztól. A
szentség felvétele tehát olyan, mint
amikor Mennyei Atyánk már messziről
meglát, idős lábaival elibénk fut, átölel,
és szeretetébe öltöztet be minket.
Nekünk, közösségünknek ezt a lelkületet
kell eltanulnunk Tőle. Ez pedig a
karitász. Így legyen!

Leomlanak a falak, megszűnnek a
határok… Egy hét… Mikor nincsenek
sem katolikusok, sem reformátusok, sem
evangélikusok, sem baptisták. Egy hét…
Amikor
a
különböző
felekezetű
keresztények összegyűlnek egymás
templomaiban, imaházaiban. Egy hét…
Mikor az egész egy nyáj lesz… Együtt
imádják és dicsőítik Istent… Csodálatos
látni, ahogy egy szívvel-lélekkel
imádkoznak, énekelnek, és szívüket
feltárják az Istennek. Becsülöm azok
bátorságát, akik mernek hangosan
imádkozni. Én sajnos nem merek, mert
úgy
érzem,
hogy
a
magam
mutogatásának tűnnék az egész. Tudom,
hogy erről szó sincs, és tudom, hogy a
hangos imának az a jelentősége, hogy
így az egész közösség tud imádkozni az
imaszándékomért. Hiszen hogy tudnának
imádkozni mások imaszándékaiért, ha
azokat nem hallják? Csak hallgattam a
könyörgéseket. Valamennyi olyan volt,
mintha a számból vették volna ki a
szót… Mert mindenki ugyanazt akarta.
Azt, hogy ennek az ökumenikus
imahétnek sose legyen vége... Egyik
kedves élményem az volt, mikor az
imaóra után a templomból kifelé menet
kezet fogtam Háló Gyula baptista
lelkésszel, és ő így köszönt el tőlem:
„Dicsértessék a Jézus Krisztus!” Az
imahét elején a testvérek még a maguk
módján köszöntik a más közösségekhez
tartozó testvéreket, és ahogy a vége felé
közeledünk, felcserélődnek a köszönési
formák. Így történt a baptista lelkész
esetében is… Az utolsó imaóra után a
református testvérek egy kis agapéra
hívtak meg bennünket. Itt ismertem meg
Esztert (ő református). Találkozásunk
olyan volt, mintha már régóta ismernénk
egymást. Fél kilenc lehetett, már

Márton atya
Vers

Weöres Sándor:
Vonj sugaradba

Vonj sugaradba Istenem!
mint madár a fészkére, szállnék hozzád,
de látod, a rét örömei közt
elpattant a szárnyam csontja.
Végy kosaradba Istenem!
mint hal a horogra, sietnék hozzád,
de látod, a gyürüző mélynek
rám-tekeredett ezernyi hínárja.
Lelkemet mért áztatod
maró-lúgban évek óta,
ha sose végzel a mosással?
Kondérodban a tüzes lé
minek fortyog körülöttem,
ha sohase puhulok meg?
Mit akarsz szőni belőlem,
ha mindig szétmállok, mint a szecska;
Gonoszaid megtérnek, de hozzám
sose jön el a te országod.
Szívemet kétféle húzás tépi,
egyre lyukasabb, egyre zavartabb ládd-e, sokszor már azt se tudom,
melyik a te horgod zsinegje
s melyik a mélység inda-köteléke.
Vonj hevesebben! ön-erőmből
nem jutok én soha hozzád.
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felelősség, a cselekvő szeretet, a család
vagy a karitász, az egyház társadalmi
tanítása,
illetve
a
2007-es
év
lelkipásztori irányai. A megnyitó
szentmisét Seregély István érsek mutatta
be az egri bazilikában. Tomka Ferenc
atya az odafigyelő, hiteles lelkipásztori
magatartásról, és az új evangelizáció
szükségességéről
tartott
előadást.
Kiemelte, hogy az egyháznak teljesen
Jézusra alapozott egyházzá kell ismét
válnia, megszabadulva a történelmi
korok hatalmi, teológiai, és aktivista
egyházi attitűdjeitől. Blanckenstein
Miklós a napi politikán túltekintő
felelősségünkről a társadalomért című
előadásában
felvázolta
azokat
a
feszültségeket,
amelyek
a
jelen
társadalmunkat jellemzik. Alapellátás
kontra
fogyasztói
szemlélet;
az
információs invázióval szemben a
kultúrára való nevelés; biztonságpolitika
kontra
szolidáris
társadalom
a
szubszidiaritás és az önkéntesség elve
alapján; nemzeti identitás kontra
kozmopolitizmus; egyéni érdekek kontra
közjó. Kifejtette, hogy az egyháznak
ökológiai megtérésre van szüksége. Bíró
László püspök a családról beszélt, mint
ami a szeretet élettere. A házassági
felkészítés ne csupán az esküvőre
készítsen fel, hanem az Istennel,
egymással és az egyházzal megélt
szakramentális
communio-ra.
A
fiatalokat kísérje az egyházi közösség
imája és támogatása, ők pedig legyenek
a keresztény házasságra való készület
példái a fiatalabb generációk számára. A
karitász terén Nagy Károly atya
beszámolt a Sri Lankán végzett
nagyszabású beruházásokról, amelyeket
a híveink nagylelkű adományai tettek
lehetővé. Egy 150 fős és egy 80 fős
kollégium, valamint egy kisebb falu
felépítéséről számolt be, amelyet a

mindenki hazament, de mi még mindig
ott beszélgettünk. Mindkettőnk szívében
ott volt a vágy, hogy nem engedhetjük,
hogy a közösségeink kapcsolatának az
imahéttel együtt vége legyen. Ezért
elterveztük, hogy ha jobb lesz az idő,
szervezünk egy kirándulást a református,
baptista és katolikus fiataloknak.
Hát adja meg nekünk az Úr, hogy ez ne
csak terv maradjon!
Marcsi
Plébániai lelki nap
Nagyböjti felkészülésként plébániai
lelkinapot rendezünk ifjúsági és felnőtt
híveinknek 2007. február 24-én,
szombaton reggel 9-től este 7-ig. Ezt a
lelkinapot Herpy György atya és
munkatársai
vezetik
a
Cursillo
lelkiségtől. Én magam is részt veszek
rajta és nagy-nagy szeretettel ajánlom
mindenkinek. Kérem, hogy aki jönne,
jelezze nekem vagy iratkozzon fel a
templomi ingyenes asztalkán lévő
papírra. (Márton atya)
Lelkipásztori Napok Egerben
„Deus caritas est - a Szeretet szolgálata”
címmel rendezték meg ismét január 29től négy napon át Egerben a
Lelkipásztori Napokat. A találkozón
mintegy 250 ember volt jelen határon
innen és túlról. Plébániánkat Márton atya
és négyen világi munkatársai képviseltük: Gaálné Ombodi Klára, Bönöczk
Andrea, Czinege Katalin és jómagam.
Az egyes napok középpontjában idén
Szent Imre, Szent Erzsébet és Boldog
Salkaházi
Sára alakja
áll.
Az
előadásokon kívül szekcióülések és plénumelőadások voltak olyan témákban,
mint a pápa Deus caritas est című
körlevele,
a
hiteles
lelkipásztori
magatartás, a társadalomért viselt
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magyar média méltatlanul elhallgat.
Megnyugtató, hogy adományaink a
megfelelő helyre kerülnek, még ha nem
is hallunk róla! Kozma Imre atya
beszámolt a Máltai Szeretetszolgálat
küzdelmeiről,
amit
a
rászorulók
megsegítése érdekében vívnak nap mint
nap. Berkecz Franciska szociális nővér
Salkaházi Sára életéről tartott előadást.
Az önátadó és önfeláldozó szeretet
példaképeként állította elénk. Az este
nagyszabású agapéval folytatódott,
amelyben
alkalom nyílt
egymás
közvetlen
megszólítására,
jókedvű
beszélgetésre. Nobilis Márió atya beszélt
a lelkipásztori feladatokról a 2007
évben. Elmondta, hogy a jövő missziós
nyelvévé a természetvédelem, a zöld
szempont válhat. Az új generáció ebből
fogja majd lemérni egy szervezet
hitelességét. Brückner Ákos atya
előadásában arról elmélkedett miként
lehetünk a szeretet országa. Krisztus
urunk két dolgot bízott ránk. Az
Eucharisztiát és a szegényeket. Az
egyház jövője a szegények kezében van!
Az előadásokat követően kiscsoportos
beszélgetések keretében vitattuk meg az
elhangzott témákat, amelyekről a
csoportok plénum keretében adtak
számot,
miként
értelmezték
az
elhangzottakat. Összefoglalva nagyszerű
Egyház-élmény,
a
Szentlélek
jelenlétének megtapasztalása jellemezte
a négynapos együttlétet. Egyházunk
véleményformáló
személyiségei
megrajzolták
azokat
a
szellemi
kontúrokat, amelyeknek az egész
egyházon és a különböző plébániákon
láthatóvá kéne válniuk a 2007-es
esztendőben. A többi a papjainkon,
rajtunk munkatársakon és a híveken
múlik.
Kovács János

Az Országos Lelkipásztori Napok nagy
lelki élmény volt számomra, amit nem
tudok átadni azzal, hogy elmesélem a
hallottakat, a történteket.
Viszont, ha sokáig megmarad bennem az
a lelki béke, az a viszonylagos
nyitottság, amivel ott jelen voltam, ha
Isten szeretetéből kiindulva tudom
szeretni
embertársaimat
és
ha
embertársaim szolgálata által tudom
szeretni Jézust, akkor termékeny volt az
ottlétem és a tetteim beszélnek
helyettem. Bárcsak sokáig így lenne és
sokan meghallanák.
Czinege Kati
Összefogás Szent Imre évében
Szent Imre herceg idei jubileumi évében
figyelmet keltő kezdeményezés indult el
a budai Szentimrevárosi Szent Imre
plébániáról: Jó lenne egymásról többet
tudniuk, egymást megismerniük a Szt.
Imre templomoknak és plébániáknak!
Ennek nyomán kaptunk meghívást
Brückner Ákos Előd ciszterci plébános
atyától, hogy egy testvéri látogatás
keretében tartsak egy szentmisét és
szentbeszédet templomukban, és ha
lehet, néhány fiatal is tartson velem. Erre
a látogatásra január 14-én, a vasárnap
esti 7 órai ifjúsági szentmise keretében
került sor. A velem érkező fiatalok közül
Dávidra és Gáborra a ministránsszolgálatot, Marcsira a felolvasást
bízták. A mise végén Ákos atya meleg
szavakkal köszöntötte őket név szerint
is, kiemelve, hogy Marcsi egy éve,
húsvétkor
keresztelkedett
meg
katekumenként. Felidézte, hogy Szent
Ágoston korában az újonnan keresztelteket még hangos tapssal köszöntötte
a hívő közösség. Ugyanez történt ekkor
is: felzúgott a taps Marcsi köszöntésére.
Ákos atyát plébániánk is viszont
meghívta, és ő fogja tartani a nagyböjti
triduum egyik szentbeszédét (március
11-én, este 6 órakor).
- plébános -
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Brückner Ákos atya levele, melyet a szentmisén adott át nekünk:

Kedves Plébános Atya, kedves Testvérek a közös Szent Imre
tiszteletben!
Mint Szent Imréről elnevezett plébánia, szeretnénk megszólítani
Benneteket. Láncolatunk hosszú: felmérésünk szerint 130
egyházközség, plébánia, templom és kápolna viseli – határainkon
innen és túl – Szent István és Boldog Gizella szentéletű fiának nevét.
Idén, 2007-ben, védőszentünk milleniumára kell gondolnunk.
Szerény, de hatékony és nemzetünket gyógyító, reményben gazdagító
módon szeretnénk erőt meríteni Szent Imre ma is érvényes szellemi,
lelki örökségéből. Nem elszigetelten, külön-külön, hanem – ha Ti is
úgy gondoljátok – valamiképpen együtt.
Ezért arra kérünk Titeket, próbáljuk meg a Szent Imre tiszteletében
érdekelt közösségeket a következő szempontokkal egymással
összekötni:
1. Küldünk néhány képet, ismertetést a mi szentimrés világunkról,
viszonzást remélve.
2. Keressük, kérdezzük, mik volnának azok a reális, vállalni kívánt,
bármilyen egyszerű lépések, amelyekkel fiataljainkat abban
segíthetnénk, hogy merjenek valamilyen hivatást vállalni, vagy
bármilyen csekély szerepet vállalni az egyházi-polgári közjóért.
3. Ha ennek az évnek, eszménynek megéléséhez hozzájárultok, a
kölcsönösen küldött képeslapokból, életjelekből, ötletekből
gyűjteményt készíthetnénk, esetleg kiállítást rendezhetnénk, és a
2007. évi november 3-án vagy 4-én egy lélekben közös ünnepet
tarthatnánk.
Az Úr Lelkének ihletésében bízva, Nagyasszonyunk oltalmába
ajánlva egymást, testvéri szeretettel köszöntünk Benneteket és a
Rátok Bízottakat!
Budapest, 2007. január 14.
Brückner Ákos Előd O.Cist.
plébános
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Nagyböjti gondolatok

Ehhez kérek Istentől sok kegyelmet
plébániánk minden tagja számára!

Hamarosan ismét ránk köszönt a
nagyböjti szent idő, amely arra szólít fel
bennünket,
keresztényeket,
hogy
testestől-lelkestől adjuk át magunkat
Isten akaratának.

Pappné Erzsike
A Mária rádióban hallottam a
következőt. Betelefonált egy férfi, hogy
az Úr Jézus kért valamit egy kiválasztott
lélektől: „Imádkozzatok azokért a balga
öregekért, akik nem is gondolnak arra,
hogy hamarosan számon kérem őket!”
Íme, egy nagyböjti program!

A lemondásoknak csak akkor van
értelme, ha Krisztusért tesszük. Mindig
azt kell keresnünk, ami Isten akarata, és
nem azt, amit mi szeretnénk. Persze ez
sok lemondással jár, de nem szabad,
hogy ezek a lemondások a szeretet
gátjává váljanak. Szent Jeromos mondja:
„Ha két napig böjtölsz, ne képzeld, hogy
különb vagy annál, aki nem böjtölt. Te
böjtölsz, de haragszol, ő ugyan eszik, de
kedves. Te szíved kínját és gyomrod
korgását civakodással emészted meg, ő
mértékletesen eszik, de hálát ad
Istennek!” A böjt ne a testünk büntetése
legyen, hanem lelki megújulás, Istenhez
való közeledés. Lemondani a TV
nézésről annyi, mint szabad időt adni
családunknak, barátaimnak, odafigyelni
problémáikra.

Add Uram, hogy sikerüljön imáim és
áldozataim által legalább két öreg lelkét
bűnbánattal előkészíteni a nagy találkozásra (és hogy az egyik én legyek)! Te is
csatlakozol?
Szarvasné Marika néni
Nyári családos tábor
Idén nyáron is szervezünk nyári
családos tábort. Ezúttal Piliscsabán, a
Josephinum kollégiumban lesz a szállásunk. A tábor időpontja már biztos
(2007. július 26-29., ), további információkról a későbbiekben számolunk
be.

A nagyböjt az erőgyűjtés ideje,
rendezzük belső dolgainkat, mert pogány
környezetünk képes elszívni minden
energiánkat.
Isten mindig többre hív! Fogadjuk el az
idén is meghívását, éljünk igazi életet! A
szenvedés lehetőség a feltámadásra.

Beszéljünk a pályaválasztásról!
Nagy, komoly gond ez – a szülőknek
főleg, de az érettségi előtt álló diákoknak
is.
Mi kell ahhoz, hogy valaki elérje célját:
tegyük fel, hogy olyan pályát választott,
amihez
egyetem
kell.
Általános
vélemény mostanában, hogy ahhoz
protekció kell, azt meg csak pénzzel
lehet megszerezni. Ingyen ajánlok egy
olyan Protektort, aki tud is segíteni, fog
is segíteni – ha megkérik -, de pénz nem
kell neki. Kitaláltátok? A jó Isten!
Természetesen nem sült galambként fog
6

Pestszentimrei ÖrömHírLevél

2007. február

a kezünkbe repülni a diploma, meg kell
érte dolgozni.

Összefoglalva: Kérjük és fogadjuk el a
jó Isten segítségét, aztán minden tudást,
szorgalmat bevetve induljanak a fiatalok
ebbe a kegyetlen, cudar, mégis nagyon
szép Életbe!

Azt ajánlom, ha kérdéses, hogy melyik
pálya lenne a legjobban testhezálló, ne a
kereset, a pénz számítson, hanem a jó
Istent kérdezzük meg mindig, s ő majd
megadja a választ időben. Esetleg úgy,
hogy az egyetemi felvételi nem sikerül.
Pedig készült a diák, de produkálni nem
tudott. Akkor a jó Isten mást lát jobbnak.

Isten áldása legyen veletek, Fiatalok!
Egy sokat tapasztalt nagyi
Hirdetések
Nagyböjti triduumot, lelkigyakorlatos
beszédeket tartunk három egymást
követő vasárnap, az esti 6 órai szentmise
keretében február 25-én (Gável Henrik
atya), március 4-én és 11-én (Brückner
Ákos O.Cist.). Ez utóbbira a jubíleumi
Szent Imre-év alkalmából kerül sor a
Szt. Imre plébániák közötti testvéri
kapcsolat jegyében, és az ifjúságért
ajánljuk fel.
Minden péntek este 7 órától (ill. már a
szentmise vége után) egy órás csendes
szentségimádás van templomunkban.
Be lehet térni imádkozni rövidebb időre
is.

Tudok olyan családról, hogy amikor a
gyerek felvételizni ment, az édesanya
szabadságot vett ki, s a délelőtt folyamán
templomba ment hosszasan imádkozni.
Minden esetben elsőre sikerült a
felvételi. Pedig az egyik gyereke ennek
az asszonynak pedagógus szeretett volna
lenni, de drukkolós, gyenge idegzetű
volt, s ezért a pályaválasztási
pszichológus nem ajánlotta a tanári
pályát, mondván, hogy ott mindig
pódiumon
van,
ez
csak
erős
idegzetűeknek való. A jó Isten másként
gondolta, ma már több mint 20 éve tanít.
A tanítványok is, a szülők is
megbecsülik, szeretik. Ő is minden
tanítványát sajátjaként szeret, el sem
tudná képzelni az életét másként, mint
pedagógus.

A Nyugdíjas Klub összejöveteleit
minden második hétfőn tartjuk (az év
páros heteiben) a plébánián, legközelebb
február 19-én, 22-én, reggel 8 órától ½
11-ig, amelyre szeretettel várjuk idősebb
testvéreinket
imára,
beszélgetésre,
kötetlen együttlétre.
Templomunkban taizéi imaórát tartunk
havonta. A következő imaóra 2007.
február 12-én, hétfőn este lesz 7 órától.
Szeretettel hívunk minden korosztályt a
közös imádságra!
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Plébániánkon
Baba-mama
klub
működik. Minden csütörtökön reggel ½
10-től ½ 12-ig várjuk a kisgyermekes
anyukákat
gyermekeikkel
a
Cserkészházba
beszélgetésre,
találkozásra.

Kedd és Péntek

Du. 16-18 óra

Esküvőt 3 hónappal előre kérjük bejelenteni. Keresztelési, bérmálkozási kérelmet
a plébánossal kell megbeszélni.

Plébánosi hirdetések

Péntekenként az esti szentmisét Márton
atya celebrálja. Előtte egy órát gyóntat.
Első péntekenként különösen hívom a
híveket, és a misét plébániánkért
ajánlom fel.

Plébániai hittancsoportok

a 2006/2007-es tanévben:
CSOPORT
Óvodások (3-5 év)
Óvodások (5-7 év)
1. osztály
2. osztály
3. osztály
4. osztály
5. osztály
6-7. osztály
8-9. osztály
Ifjúsági (10. oszt.tól)
Felnőtt kezdő
hittan

Gitáros ifjúsági énekkarunk szeretettel
várja a régi és új énekkarosokat. A
próbák időpontja vasárnap reggel 9-től
van.
Nagy
szeretettel
hívunk
újabb
ministránsokat az oltár szolgálatára.
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.

Házas hittan

Litánia: Vasárnap az esti szentmise előtt fél
órával.

Felnőtt Bibliaóra

Elsővasárnapon az esti szentmise előtt egy

IDŐPONT
Csütörtök ½ 5 óra
Hétfő ½ 5 óra
Kedd ½ 5 óra
Szerda ½ 5 óra
Kedd ½ 5 óra
Szerda 4 óra
Kedd 6 óra
Szerda ½ 6 óra
Hétfő 6 óra
Csütörtök ½ 8 óra
Hétfő ½ 9
(páros heteken)
hónap 4. hetének
keddje ½ 9
hónap 2. hetének
péntekje ½ 9
Hétfő ¼ 8 óra
(páratlan heteken)

órával szentségimádás.
Elsőcsütörtökön az esti szentmise után

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

szentségimádás Jézus Szíve tiszteletére.
Gyóntatás: A reggeli szentmisék előtt és
alatt. Vasárnap a szentmisék alatt. Minden

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

pénteken du. 5-től 6-ig.
A plébániahivatal félfogadási ideje:
Hétfő és Szerda

De. 9-11 óra
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