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Karácsony – a szegény Isten Ünnepe
Karácsonykor levetkezik az Isten.
Mezítelenné lesz az ő Fiában. Kilép
drága kelméiből, kilép az örök
dicsőségből. Belép a szegényesbe. „Istennel való
egyenlőségéhez
nem
ragaszkodott, hanem
kiüresítette
magát…” A pásztorjátékok kifogyhatatlan
variánsai
jegyzik ezt a
képtelen helyzetet:
a legcsóróbb kis
pásztorgyerek
is
melegebben
van
felöltözve, mint a
Kisded. A legszegényebb is megajándékozhatja a Kisjézust. „Vedd le pásztor
a bundád, takard be a Jézuskát, mert
nincs neki bundácskája, ázik, fázik
lábacskája.” Még ha nem is kell ennyire
puritánnak elgondolnunk az egykori
valóságot, mint amennyire a népies
képzelet kiszínezte, Isten szegénysége

akkor is kiáltó. Ez előtt az Isten előtt
mindenki
nagy
lehet,
mindenki
ajándékozó lehet. Karácsony azt az Istent
hirdeti, aki „értünk
szegénnyé lett, hogy
szegénysége által meggazdagodjunk.”
Mert
Betlehemben a Kisded
mégsem olyan, akit
szánnunk
kell.
A
pásztorok és a bölcsek
azt élték meg, hogy ők
a megajándékozottak.
A betlehemi jászol
ugyanazt műveli velünk, mint amit Jézus
keresztjéről mondunk: hogy a kereszt
erősíti a gyöngét és szelídíti az erőset.
Karácsony legyen egyházközségünkben
is annak a felismerése, hogy szüntelen
lehetőségünk van másokért szegénnyé
lenni, és ezzel egymást gazdagítani.
Áldott és békét teremtő Karácsonyt
kívánok!
Márton atya
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Él az Egyházközség…
Közösségi életünk elmélyülésének
gyümölcse, hogy plébániánkon hosszabb
érlelődés
után
családközösségek
alakultak az ősz folyamán. Az évek
során már elég nagyszámú gyermekes
család kapcsolódott az egyházközséghez,
akik
egymással
valódi
testvéri
közösségben vannak. A Baba-Mama
klub, a Házas hittan, a nyári családos
táborok, gyermekeink közös hittanra
járása, a megosztások megérlelték annak
igényét, hogy a plébánia - az egyház
önértelmezése szerint – a „közösségek
közössége” legyen. Egyelőre három
családközösség alakult meg 4-6 házaspár
részvételével, akik havonta egy estén
találkoznak otthonaikban, hogy közösen
imádkozzanak, és keresztény életükről
beszélgessenek. A későbbi számokban
róluk majd többet olvashatunk.
Adventi eseményeink
November
29-én
délután
a
Vörösmarty
ének-zene
tagozatos
általános iskola adventi koncertjét
hallgathattuk meg. Ennek kezdetén
gyújtottuk meg ünnepélyesen az adventi
koszorún az első gyertyát. A Kicsinyek
Kórusa ismét elvarázsolta a templomot
megtöltő hallgatóságot.
Advent előtti szombaton ismét
megtartottuk a hagyományos adventi
koszorúkötést. A nagyterem örömmel
adott helyet a forgatagnak, és jó volt
látni, hogy nem csak gyermekek és
anyák, de egy-két bátor apuka is
készséggel átadta magát az alkotás
örömének. Közel 65 koszorú készült el,
és jó néhány műalkotásból csinos
kiállítást lehetett volna rendezni.
Reméljük, hogy az otthonokban az

imádságos készület és az adventi
várakozás szolgálatát is betöltötték.
Advent 1. vasárnapján a 10 órai
szentmisére lengyel delegáció látogatott
el templomunkba. Karol Lipinski
missziós oblátus atya és kísérői a
lengyelországi Szentkereszthegyről érkeztek. Egy évvel ezelőtt a Szent Imre
Emlékév során már fogadhattuk őket,
akik Szent Imre tiszteletét különösen
szívükön viselik.
December 13-án a Kapocs utcai
Általános Iskola Énekkara lemezbemutató koncertjét tartotta templomunkban. Örömmel fedeztük fel a
kórustagok között több hittanosunkat.
December 19-én templomunk adott
helyet a Táncsics u-i Általános Iskola
karácsonyi műsorának. Azért is örülünk
ennek, mert egyházközségünk először
került kapcsolatba az iskolával. Szívesen
látjuk őket máskor is.
Többen járják a katekumenátus útját
plébániai közösségünkben. December
21-én egy újabb rítusra került sor
szentmise keretében. Öt testvérünk a
tradíció (átadás) szertartásában részesült:
Gáspár Huba, Papp Juli, Farkas Ildi,
Hargitai Csaba és Burján Kriszti. A
keresztény élet beavatásában ez annak az
állomása, amikor a felnőtt megtérés
útján valaki késznek mutatkozik már
arra, hogy a keresztény hitvallás
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teljességét és az Egyház imádságos
hagyományát elfogadja, és ez előtt
megnyíljon.
A
közösség
pedig
ünnepélyesen átadja nekik (tradíció)
ennek jeleként a Hitvallás és a Miatyánk
szövegét. Kérjük Isten Szentlelkét, hogy
vezesse őket tovább a szentségekre
készülésben!

Az adventi készület közösségi
megélésének is voltak szép formái.
Szombat
esténként
a
plébániai
nagyteremben egy-egy házaspár vagy
családcsoport előkészítésében adventi
gyertyagyújtásra jöttek össze néhányan.
Egy másik ifjú házas csoport a Verbum
Dei közösség adventi hétköznapok
lelkigyakorlatát végezte és hetenként
tartottak lelki megosztást.
A Lélek iskolájában
December 3-án a küldetési szentmisével befejeződött plébániánkon a
Szentlélek Szeminárium. Kilenc egymást
követő héten át vártuk, hívtuk, éltük
Isten Szeretet-Lelkét. Akartuk megújítani életünket Krisztusban! Köszönet
Kemenes Gábor atyának a hűséges
kísérésért (hogy Nagykovácsiból is
átutazta értünk Budapestet csütörtökönként) és a részt vevő 50 testvérünknek. Sokan osztották meg
élményüket számtalan fórumon, hogy
mennyi áldást adott a napi imagyakorlat,
a kiscsoportos megosztások testvéri
légköre. Külön élmény volt nekünk,
hogy középiskolás korosztálytól nyug-
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díjasig minden életkor arányosan jelen
volt, eltűntek a generációs távolságok, és
megélhettük: Jézusban valóban egy
család vagyunk. Szép volt látni – még ha
ez magától értetődő is – ahogy a
fiatalabb házasok minden alkalom után,
elég későn már, autóval vitték haza az
idősebb
testvéreket.
Ismeretségek
születtek, és a vasárnapi szentmisén már
a közös élményből merítve mosolyoghattunk egymásra.
Ennek az élménynek egy kedves
gyümölcse volt, hogy néhány fiatal
anyuka – folytatva az „ismerkedést” –
bekéredzkedett a Nyugdíjas Klub egyegy alkalmára. De jó lenne, ha ugyanaz a
lelkület élne bennünk is, mint ami
Mózesben élt, mikor imádkozott
Istenhez Lélekkel eltöltött segítőkért:
„Bárcsak az egész népre kiárasztaná
Lelkét az Úr!” Egy testvérünk rövid
beszámolójával adunk hálát:
Ez olyan élmény volt, amit ki kellett
írnom magamból... Egy része már
korábban mocorgott bennem, de most
sikerült szavakba önteni... Életem talán
legszebb napja volt az esküvőm napja...
És ez a küldetés-mise most ahhoz volt
fogható. Olyan volt, akár egy menyegzős
szentmise; és nemcsak a hangulata miatt,
a gyertyák fénye, az oltárközelség, az
ünnepélyes, mégis családias légkör és a
felhőtlen öröm miatt. Hanem az
elkötelezett döntés, a kimondott igenek
miatt is, melyek most Jézusnak szóltak.
A különbség talán annyi volt, hogy
akkor
valami
alig-alig
ismertre
mondtunk életre szóló igent, most
viszont arra, amit már sokszor megtapasztaltunk: Ahol az Úr ereje nélkül
ugyancsak kevesek vagyunk, ahol
gyöngeségeinken csak Vele tudunk
felülemelkedni, ott valóságos hétköznapi
csodák születnek körülöttünk. A
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szentmisén kezünkbe sót (Legyetek a
Föld sója!), égő gyertyát (a Világ
Világossága!) kaptunk, életünkre pedig a
fölébünk helyezett Szentírással Isten élő
szavának
áldását.
Jézusnak
írt
leveleinket az oltárra helyeztük. Egészen
varázslatos este volt, olyan, amikor
időtlenné válik a pillanat, és ablak nyílik
a mennyországra... És hát különösen
boldogító volt mindezt kismamaként
átélni. Tudva, érezve, hogy ebben a soksok áldásban, Lélek-kiáradásban, ebből a
szeretet-közösségből már ez a pici, még
meg sem született élet is részesül, már
most az ő lelkét is gazdagítja. Csak
ennyi…
M. K. Andrea
ADIT – anno 2008
December 4-én a soroksár-újtelepi
Fatimai Szűzanya templomban került
megrendezésre
a
2008-as
ADIT
(Adventi Ifjúsági Találkozó), melyen
kerületünk öt plébániája vett részt. Mi
idén voltunk először, és meg kell
mondanunk, hogy nagyon élveztük.
Megérkezéskor a közösségi házba
kalauzoltak bennünket, majd kaptunk
egy „welcome” szaloncukrot, és
beosztottak minket egy csapatba. A
találkozó
elején
tanúságtételeket
hallgattunk meg. Ezekben az volt a jó,
hogy az ifjúság osztotta meg velünk
Isten-élményeit. A tanúságtételek között
gitáros énekekkel dicsőítettük Istent.
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Majd átvonultunk a templomba, ahol
mindenki megkereste a maga csoportját
és a kiinduló állomásunkhoz vonultunk.
Az idei ADIT jelmondatának megfelelően („Isten Országa? – Köztünk
születik!”) minden plébánia ifjúsága
készült egy állomással, amit a csoportok
játékosan - és mégis Istenre figyelve közösen oldottak meg, mint egy nagycsalád. Pestszentimrei plébániánk állomásán azt a feladatot készítettük, hogy
csukott szemmel cédulákat kellett
összegyűjtenie a csapatnak, amelyen
bibliai igék lelőhelyei voltak. Ezeket a
Bibliából kikeresték, és bennük egy-egy
alapanyagot találtak, amikből egy
„bibliai” sütemény receptjét kellett
kialakítaniuk. Ezt néhány kedves testvérünknek köszönhetően a résztvevők
meg is kóstolhatták. A többiek állomása
hasonlóan ötletes és kreatív volt.
Élményeinket egy „útinaplóba” írtuk,
melyet minden csapat a mise előtt az
oltárra helyezett.
A szentmisére visszamentünk a
közösségi házba. A misét öt pap tartotta:
Király Attila, Gödölle Márton, Czap
Zsolt, Papp Zoltán és Frédi atya (ő
egyébként Erdélyből jött), akinek a
prédikációja sokakat megérintett. A mise
után agapé következett, hogy ne csak a
lelkünket, hanem a testünket is tápláljuk.
Az étkezés közben megosztottuk egymással tapasztalatainkat az estéről, és
egymást segítve, körülbelül fél 11-re
jutottunk haza.
Be kell vallanunk, hogy először nem
sok kedvünk volt elmenni, de így utólag
visszagondolva jó volt a régi ismerősökkel, barátokkal - és persze a Jó Istennel - találkozni, és a többi közösséggel is jobban megismerkedni. Egy unalmasnak látszó programból Isten a legjobbat hozta ki! Találkozunk a kerületi
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NABIT-on (Nagyböjti Ifjúsági Találkozó)! Szeretettel:
Mervay Panka és Bence
Szürke, esős és vigasztalhatatlan… –
ilyennek indult az a decemberi délután.
Tipikusan olyan nap volt, amikor az
ember nem szívesen mozdul ki
otthonról, ráadásul úgy tűnt, mintha az
égiek is siratnának valamit, s figyelmen
kívül hagynák, hogy a gyülekező
fiatalok mottója az „Isten országa?…
köztünk születik!” frappáns felkiáltás
volt. Vagy talán pont ellenkezőleg
történt, és nagyon is figyeltek ránk; talán
épp a boldogtalan időjárással kívánták
hangsúlyozni, hogy Isten országa nem a
külvilágban, hanem bennünk, köztünk
tud csak megszületni. És valóban, mire
hazaindultunk, elállt az eső, és kisütött –
hát, ha nem is a nap, de addigra a
holdvilág… Ráhangolódás után egy
mozgalmas közösségi játék következett:
a kalandtúra. A csoportalkotás kezdeti
káoszán
túllépve
átvonultunk
a
templomba, ahol a 10 csoport szigorú
rend szerint, pontosan 8 percenként, az
Indulj és menj! c. dal soraira váltotta
egymást. Mivel én állomásvezető voltam, sajnos nem tudok minden feladatról
beszámolni, a miénkről viszont csak jót,
és nem is kevés jót tudok elmondani. A
’témánk’ az egység volt, amit egy
rajzolós játékkal próbáltunk megéreztetni,
szerintem
elég
sikeresen.
Párosával, bekötött szemmel, beszéd
nélkül és egyetlen közös tollat fogva
kellett egy megadott dolgot lerajzolni.
Néhányszor én is beálltam, és két dolgot
100%-os biztossággal állíthatok: hogy a
játék alatt-után sokkal nagyobb lett
köztem és a párom között az egység,
jobban megértettük egymást, és hogy
határozottan vicces dolog így rajzolni.
Lehet, hogy beillene ez a játék
párterápiának is? Akárhogy is, a lényeg,
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hogy a kis játékunk elérte a célját: a
résztvevők
megtapasztalták
az
együttműködés nehézségeit és szépségeit, és mindannyian gazdagodtunk egyegy vidám élménnyel, az új ismeretségekről már nem is beszélve. Detti
Nekem ez volt az első ADIT-om, ami
nagyon tetszett! Az Úrjövet, a várakozás
„csendjét” kissé megtörte ez a felhőtlen,
jó hangulatú, felszabadult dicsőítés. Az
első legfontosabb szempont a gitározás,
közismert szép dalokat játszottunk. Az
ezt követő „kalandtúra” nagyon érdekes
volt. Hihetetlenül jó rendezvény az
ADIT!!! Legközelebb téged is várunk!
Bakó László Ábel (13 éves)
A beszámolóból kiderült, hogy az
ADIT elején fiatalok tettek rövid
tanúságtételeket arról, hogy hogyan
próbálják élni a hitüket, keresni a
szolgálat útjait. Az egyik volt az alábbi:
Mire jó a gitártudás avagy miért
(kinek) gitározok?
Idén nyáron kezdtem gitározni a
gitártáborban, eredendően azért, hogy ha
kisebb gyerekekkel megyek például
hittanos hétvégére, tudjak gitározni is
nekik, mert az ének úgy jobban
hangzik… Igazából csak arról van szó,
hogy olyasmit hallottam ott a táborban
egy bizonyos egyéntől (nem árulom el,
hogy Rikinek hívják), hogy a legtöbb
ember, aki gitározni tanul (és netalántán
a gitártáborban is részt vett), otthon talán
szorgalmasan gyakorol, de a közösséget
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még nem szolgálja a gitártudásával.
Megfelelő alkalom az ilyen szolgálatra a
szentmise, de ezen kívül más
lehetőségek is vannak. Ezek közül a
„más lehetőségek” közül szeretnék
bemutatni egyet. A gitározást a kisebbek
hittanján. Az az ötletem támadt (és Attila
atya örült neki), hogy: milyen jó lenne
feldobni a hittant egy kis énekléssel.
Igazság szerint a gyerekek először
bizalmatlanul fogadtak (éneklünk?! Jaaaj
ne már!), de bizton állíthatom, hogy a
Jézussal járok c. dalocska már az egyik
kedvenc nótájuk, és már egész jól
éneklik. Egyébként rájöttem, hogy nem
csak a gitározás fontos, hanem a
beszélgetés is a gyerekekkel. Most
adventben, ebben a hittancsoportban
nemcsak dalt tanulunk, hanem jó
fogadalmakat is teszünk (pl. csempéssz
egy szelet csokit annak az osztálytársadnak a padjára, akit a legkevésbé
szeretsz),
amiket
utána
közösen
megbeszélünk. A hittanórán kívül, ha
már valaki ismerkedik a kisebbekkel,
remek lehetőséget jelentenek a plébánia
által szervezett hittanos hétvégék, ahol
ugyancsak szükség van gitárra, mert a
gitár szinte hozzátartozik a hitéletünkhöz, a közösséghez. Ezért szeretnék
bátorítani mindenkit, aki gitározik (vagy
bármilyen más hangszeren játszik), hogy
használja ki ezt a talentumot, és ne csak
otthon gitározzon magának, hanem
szolgálja a hittanos közösséget ezzel is.
Úgyhogy csak annyit mondanék:
Gitározz, gitározz, gitározz! – de ne csak
magadnak!
Tamási Dóri
Nyugdíjas karácsonyra hívjuk az
idősebb testvéreket december 29-én,
hétfőn de. 8-tól fél 11-ig a plébániai
nagyterembe. Közös karácsonyi énekléssel, testvéri együttléttel, agapéval várjuk
a testvéreket.
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Bibliai sütemény
A pestszentimrei ifi csoport állomásán
„igehelyekből” kellett süteményreceptet
összeállítani. Az igehelyek kikeresését
bátran
ajánljuk
minden
kedves
olvasónknak, sütemény-sütés nélkül is!
A kikeresésnél nem mindegy, hogy
milyen fordítást használunk, mivel
egyik-másik fordítás nem éppen a
számunkra fontos szót használja. Mi a
Szent Jeromos-Neovulgáta katolikus
fordítást vettük alapul! Az igehelyek
alatt a gyöngébbek kedvéért közöljük
magát a receptet is. „Ízleljétek és
lássátok, hogy milyen édes az Úr!”
(Zsolt 34,9) Jó étvágyat!
Példabeszédek 30,33 (1,5 csésze)
Lk 11,12a (6 db)
Bírák 14,18a (2 csésze)
2 Királyok 4,41 (4,5 csésze)
Ózeás 3,1c (2 csésze)
1 Korintus 3,2 (3/4 csésze)
Náhum 3,12 (2 csésze)
Számok 17, 23c (1 csésze)
Leviták 2,13 (1 csipet)
Jézus, Sirák fia 24,20a (3-4 tk.)
Kivonulás 30,36a: sütő….. (3 tk.)
A lisztet a sütőporral és az őrölt
fahéjjal elvegyítem. A vajat a mézzel
habosra
keverem,
hozzáadom
a
tojásokat. Fokozatosan adagolva belekeverem a lisztet, közben a tejet is
adagolom. Végül az aszalt fügét és a
mandula-darabokat apróra vágom, és a
mazsolával együtt fakanállal a tésztába
forgatom. Kikent, kilisztezett sütőformába öntöm, és előmelegített sütőben
180 fokon kb. 1 órán át sütöm.
A csésze alatt 250 ml értendő.
Ha valaki nem szereti a mazsit vagy a
fügét, tehet bele csokidarabokat, aszalt
vörös áfonyát, cukrozott narancshéjat
stb.
A kínálásra vonatkozóan az alábbiakat
tartsd szem előtt: Mt 22,4 és Lukács
14,12-14!
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Látogass el plébániánk megújult
honlapjára!

www.communio.hu/pestszentimre
Híreket, fényképgalériát és
ismertetőket találsz!
A Rózsafüzér Társulat 2008. évi
beszámolója
Jelenlegi tagok száma 68 fő. Az év
folyamán 56 szentmisét mondattunk
társulatunk kiemelt imaszándékaiért
(Papi hivatásokért: 16; Rózsafüzér
Társulat élő és elhunyt tagjaiért: 12;
Ifjúságért: 10; Szűz Mária tiszteletére:
12; Hazánkért: 2; Szentjeink közbenjárásáért: 4. Aki szívesen bekapcsolódna
Társulatunk imaközösségébe, azt szeretettel várjuk. Keresni Petróczki Sándorné
Pannit lehet: Tel.: 292-5246
Szent Család várás - 2008
Idén immár harmadik alkalommal
került sor adventben a Szent Család
várás szép szokására. A résztvevő
családok három naponként adták át
egymásnak a szálláskereső szent család
képét. Az átadáskor imára, majd kötetlen
együttlétre került sor. A jelentkezők
nagy számára tekintettel két ”körben”
járt házról-házra a kép, került sor szép
testvéri találkozásra – és szállt az ég felé
az ima…
Hirdetéseink
Pestszentimrén a keresztények egységéért való ökumenikus imahetet a
település felekezeteivel egyeztetve egy
héttel később, 2009. január 26-30.
közötti héten fogjuk megtartani.
Templomunkban kapható a 2009-es
Katolikus Kalendárium és egylapos
falinaptár.
A plébánián a Baba-mama klub
minden szerdán reggel ½ 10-től ½ 12-ig

2008. december
várja
a
kisgyermekes
anyukákat
beszélgetésre, találkozásra. Helye a
Cserkészház.
A Nyugdíjas Klubot minden második
hétfőn reggel 8-tól ½ 11-ig tartjuk az év
páros heteiben, amelyre szeretettel várjuk
idősebb testvéreinket, imára, beszélgetésre, kötetlen együttlétre.
Néri Szent Fülöp nevét viselő gitáros
ifjúsági énekkarunk szeretettel várja a
régi és új énekkarosokat. A próbák
időpontja vasárnap reggel 9-től a
plébánián. Az énekkar honlapja:
www.nerifulopkorus.atw.hu
Önkéntes hozzájárulás (egyházi adó)
Egyházközségünkben sajnos igen kevesen fizetik az egyházi adót. Nagyrészt
ennek kellene fedeznie épületeink és
közösségünk kiadásait. A püspöki kar
ajánlása szerint ez a jövedelem 1 %-a.
Továbbra is tudunk adni készpénzbefizetési (sárga) csekket, amelyen
egyházközségünk részére az egyházi
adót vagy adományt be lehet fizetni. A
személyi jövedelemadóból levonható a
befizetett összeg 30 %-a. Erről igazolást
adunk 5.000.- Ft feletti befizetések
esetén, ha a csekk közlemény rovatában
feltüntetik az adószámot. Közcélú
adományok esetén cégeknek is tudunk
igazolást adni. Természetesen ekkor
befizetőként a cég nevét és adószámát
kell megadni. Csekkek a templomban és
az irodában vannak kitéve.
Természetesen továbbra is be lehet
fizetni a hozzájárulást személyesen az
irodában vagy szentmisék után a
sekrestyében. Kérjük a híveket, hogy
anyagi hozzájárulásukkal támogassák
egyházközségünket!
Plébániánk bankszámlaszáma:
Pestszentimrei Római Katolikus
Plébánia
10103881-45238100-01000004
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Pestszentimrei ÖrömHírLevél
SZENTMISÉK RENDJE:
Vasárnap és főünnepeken:
De. 8 és 10 órakor és este 6 órakor.
Hétköznap: Hétfőn, kedden, szerdán,
csütörtökön és szombaton reggel 7
órakor, pénteken este 6 órakor.
Péntekenként az esti szentmise után egy
órás csendes szentségimádásra van
lehetőség (fél 7-től fél 8-ig).
Elsővasárnapon az esti szentmise előtt
egy órával szentségimádás.
Karácsonyi ünnepek, szentmisék
rendje templomunkban:
December 24. szerda, Karácsony
Vigíliája
Du. 4 óra: Hittanosaink pásztorjátéka
Ünnepi Éjféli mise (éjfélkor!)
December 25. csüt., Karácsony napja
Reggel 8
De. 10: Ünnepi Karácsonyi Szentmise
Este 6
December 26. pén., Karácsony 2. napja
Reggel 8, de. 10, este 6
December 28. Szent Család vasárnapja
Reggel 8
De. 10: Ünnepi szentmise
családjainkért (családok megáldása)
Este 6 óra
December 31. szerda, Szt. Szilveszter pápa
Reggel 7
Este 6: Év végi hálaadó szentmise
2009. január 1. csütörtök, Újév
(parancsolt ünnep)
Reggel 8, de. 10, este 6
A plébániahivatal félfogadási ideje:
Hétfő és Szerda: De. 9-11 óra
Kedd és Péntek: Du. 16-18 óra
Esküvőt 3 hónappal előre kérjük

2008. december
bejelenteni. Keresztelési, bérmálkozási
kérelmet a plébánossal kell megbeszélni.
PLÉBÁNIAI
HITTANCSOPORTOK
a 2008/2009-es tanévben
CSOPORT
Óvodások
(kis- és középsős)

Óvodások(nagycs.)
1. osztály
2. osztály
(elsőáldozók I. év)

3. osztály
(elsőáldozók II. év)

4. osztály
5. osztály
6. osztály
7. osztály

IDŐPONT
Hétfő ½ 5 óra
Kedd ½ 5 óra
Szerda ½ 5 óra
Hétfő ½ 6 óra
Csütörtök ¼ 5 óra
Szerda ½ 5 óra
Kedd ½ 5 óra
Hétfő ½ 5 óra
Kedd 6 óra

8-9. osztály

Szerda 6 óra

10-11. osztály
Ifjúsági

Hétfő 6 óra

(12. o.-tól és egyetem)

Házas hittan
Felnőtt kezdő
hittan
Felnőtt Katekézis
Felnőtt Bibliaóra

Csütörtök ½ 8
hónap 2.
péntekén ½ 9
Hétfő ½ 9
(kéthetenként páros
hetek hétfőin)

Hétfő ½ 9
(kéthetenként páratlan
hetek hétfőin)
később hirdetett
időpontban

A hittanok helyszíne a plébánia
kertjében lévő „Cserkészház” (amelynek
bejárata a Címer u. felőli oldalon lévő
kertkapunál van) vagy a plébániai
tanácsterem.

Impresszum
Kiadja: Pestszentimrei Római Katolikus Plébánia (1188 Budapest, Nemes u. 17. T.:
292-3113, E-mail: mgodolle@mail.datanet.hu). Felelős kiadó: Gödölle Márton
plébános, mobil: 06-30-263-8524. E-mail: mgodolle@mail.datanet.hu. Felelős
szerkesztő: Bönöczk Péter, tel.: 06-20-555-1160, E-mail: p.bonoczk@freemail.hu.
Internet: www.communio.hu/pestszentimre
8

