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A misszió hónapja
„hogy áldást nyerjen a föld minden népe…”
A katolikus egyház 1926 óta
minden év októberében megtartja a világmisszió
napját a 3. vasárnapon, és ennek
jegyében telik az egész hónap. Nemrég voltam a kerületi ökumenikus
Pásztor-körben, ahol közösségeink
missziójáról cseréltünk tapasztalatot.
Ott hangzott el, hogy vannak olyan
régmúltú protestáns gyülekezetek,
ahol az a meggyőződés alakult ki,
hogy a misszió klasszikus ideje lejárt, és a keresztény közösségnek
gyermekek tudatos vállalásával, azok krisztusi nevelésével lehet beteljesítenie az evangéliumi
küldetést.
Ez lenne az
evangélium

„átmentése” egy Istentől elfordult
világban. Konszenzus volt közöttünk
abban, hogy Jézus ennél tágabb
perspektívára hív. Tanítványait arra
küldi, hogy beteljesítsék azt az
ígéretet, amit Ábrahámnak adott az
Úr: „Benned (utódaidban) áldást
nyer a föld minden népe.” Aprópénzre váltva ezt a hatalmas távlatot,
megkérdezhetjük: Egyházközségünk
által kik nyertek/nek áldást? Milyen
áldás vagyunk községünknek? Mit
kínál föl nekik a mi Urunk? Erre a
választ részben azok a beszámolók,
élmények adják meg, amelyeket
Hírlevelünk hasábjain olvashattok.
Hisszük, hogy Isten szeretete
rajtunk keresztül utat talál az
emberek
szívéig.
Márton
atya
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Új Képviselőtestületünk
A tavasz folyamán lezajlott egyházközségi képviselőtestületi választások
eredményét a püspök atya június 10-én
kelt levelében erősítette meg, és nevezte
ki a tagokat 5 éves időszakra. A nyár
kezdete miatt az új képviselőtestület a
nyár végén, szeptember 6-án tartotta
meg alakuló ülését, és akkor választotta
meg a tagok közül a képviselőtestület
világi elnökét Dr. Bönöczk Péter személyében.

A képviselőtestület tagjai lettek:
Gödölle Márton plébános, Dr. Bönöczk
Péter világi elnök, Bönöczk Andrea
hitoktató, Czinege Katalin, Csernyus
László, Dr. Fehér Éva, Dr. Fülöp Dániel,
Günther Győző, Dr. Hős Csaba, Jaszper
Mária, Kovács István, Papp Julianna, Dr.
Pálfalvi László, Seres Zsigmond, Szabó
Balázs kántor
Póttagok lettek:
Boda Péter és Gaálné Ombodi Klára

2009. október
(A testület tagjának megválasztott
Kovács János a nyár folyamán egyéb
elfoglaltságai miatt visszalépett, így a
póttag Seres Zsigmond lett a testület
újabb tagja.)
A képviselőtestület tagjainak köszönjük szolgálatukat, és Isten áldását kérjük
rájuk!
Munkacsoportok alakulása
A képviselőtestületben arról döntöttünk, hogy szeretnénk egyházközségünk
növekvő közösségi életét különböző
munkacsoportok életre hívásával is
segíteni.
Ezek közül elsőként a templom- és
plébániagondnoksági munkacsoport
állna fel. A gondnokság területén Seres
Zsigmond (Tel.: 20/316-8242) vállalta,
hogy összefogja azokat a híveket, akik
szívesen segítenének a templom és a
plébánia rendben tartásában. Ide tartoznak a felújítások, karbantartások, anyagbeszerzések, templomtakarítás, kerti
munkák és az esetleges építkezések.
A liturgikus munkacsoport megalakulásának koordinálására Szabó Balázs
kántort (Tel.: 70/620-8782) kértük fel.
Ide tartoznak a templomon belüli liturgikus események összehangolása, továbbgondolása, a szentmisék méltóbb
ünneplésének segítése, a felolvasók,
előimádkozók
összefogása
és
a
templom-díszítés.
Aki szívesen csatlakozna egyikhez
vagy másikhoz, lenne ötlete vagy javaslata, vagy akár kétkezi munkával is
segíteni tudna, hozzájuk forduljanak, és
kérjük, adják meg nevüket és elérhetőségüket.
Családos kirándulás 2009.09.19.
Számomra Makkosmária nagyon
kedves választás volt. Régi hittanos
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kirándulások emlékét idézte, melyet
először gyerekként, majd más gyermekeit terelgetve, most pedig saját gyerkőceinkkel jártunk be. Ugyanaz a rét,
ugyanaz a tisztás a vén tölgyfákkal,

2009. október
magunkat, de férjem vezetési stílusa
számukra inkább valamiféle lerázási
technikára hasonlított. Végül mégis
mindenki szerencsésen oda- és hazaért.
M. K. Andi
Ismét papírgyűjtést hirdettünk meg a
plébánián. Október 4-től lehet hozni
összekötött papírt, amelyet a garázs elé
tegyetek le november 1-ig. A bevételt
már a jövő nyári családos tábor megsegítésére tesszük félre! És a hulladék
újrafelhasználását is segítjük ezzel.
Alsótagozatos minitábor

mégis mennyire más így... Szép volt,
hogy a 14 család mellé egy-két ifjúságis
és egy házaspár is csatlakozott, elvegyültek a kisgyermekek forgatagában,
felvették az olykor lassúbb, máskor ideoda cikázó, mindent megcsodáló, vibráló
tempót. Igazi meglepetésekkel volt
tarkított ez a nap a gyönyörű őszben.
Katonai zarándoklatba csöppentünk,
melynek keretében lehetett íjászkodni,
repülőgépben pilótaként mozgó célpontot eltalálni, vagy a templomban megzenésített verseket hallgatni - a számunkra nagy kedvenc - Misztrál együttes előadásában. Gyerekeknek csodás
élmény, nekünk pedig lélekemelő koncert volt. Nem „sok kis családként”,
hanem egyetlen nagy családként léteztünk! Kicsi lányaink a nagyokhoz csatlakoztak, legkisebbünk kézről-kézre járt,
alvását is mindig vigyázta valaki, babakocsijában pedig két fáradt kislurkó is
elfért a hazafelé vezető ösvényen. És hát
az autóút is igen emlékezetessé vált. Egy
édesanya kért meg bennünket, hogy
együtt haladjunk, mert kevéssé ismerte a
várost. Ehhez mi őszintén tartottuk is

Gondolom, több százan utaznak a
Volán-busszal nap mint nap Budapest és
Pilismarót között. Az út hosszú és
többnyire eseménytelen. Péntek délután
már különösen fárasztó lehet. Alig
várják, hogy hazaérjenek. Hát, ezt a
megszokott napi rutint sikerült megtörnünk szeptember 25-én, amikor 21
csivitelő kisgyermekkel elindultunk
Pilismarótra, az alsótagozatos minitáborba. Nyomot hagytunk az utasok
életében. Kérdéseket. Hova mehet ennyi
gyerek péntek délután? Miért nem
bírnak csöndben maradni? Mit mozgolódnak annyit? Voltak, akik csak jóságosan mosolyogtak. Ők megsejtettek

valamit a lényegből… Érezték, hogy
valami feltartóztathatatlan erő hajtja ezeket a gyermekeket, hogy színt vigyenek
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a világba, hogy ott kell lenniük másnap a
Duna-parton, hogy kagylókat gyűjtsenek
és kavicsokat dobáljanak. Át kell kelniük
kishajóval a Dunán, hogy felkapaszkodjanak a Remete-barlanghoz, majd a

községi piknikünket. A baráti beszélgetések lelkünket örvendeztették, míg a
lágy őszi napsütés, valamint a finom
ebéd pedig testünket melengették. Jó
volt együtt - és máris várjuk a következőt!

hegytetőre fáradhatatlan lelkesedéssel,
ahol az erdei szentmisében hálát adhatnak minden örömért és szépségért. És
biztosan tudták azt is ezek a kedvesen
mosolygó felnőttek, amit a gyermekek is
elénekeltek, hogy az okos ember sziklára
építi a házát és bolond az, aki homokra.
De vajon tudták-e azt, hogy a homok is
jó valamire? Nem csak koszosnak lehet
tőle lenni, hanem homokvárat lehet
építeni. Színes homokkal pedig ki lehet
színezni példabeszédeket ábrázoló képeket. Vagy egy fantasztikus leleménnyel
tobozból és homokból „kézigránátot”
vagy rakétát lehet készíteni… Na, a
gyerekek ezt mind tudták, és ez az egyszerű tudás teszi őket olyan felhőtlenül
vidámmá. Ezt hirdetik mindenhol.
Nekünk felnőtteknek.
Cz. Kati
Egyházközségi piknik
Szeptember hatodikán ismét megtartottuk immár hagyományos őszi egyház-

Családközösségeink
A tavalyi esztendőben négy családközösség alakult egyházközségünkben.
Havonta más-más közösség mutatkozott
be lapunkban. Íme, a következő, amelyhez a következő házaspárok tartoznak:
Gáspár Huba és Papp Juli, Ágostházy
Szabolcs és Noémi, Joó Attila és Enikő,
Subai Gáspár és Major Kati, Tarcsy
István és Magdi.
„Szeretünk a családközösségbe járni,
mert itt érezzük legjobban, hogy szerves
4
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részei vagyunk a plébániai közösségnek.
Jó, hogy ilyen közelről megismerhetünk
házaspárokat, akik hasonló problémákkal küzdenek, mint mi.” Kati és Gáspár
„Házas közösséget kerestünk, mert
ahol eddig voltunk, az a nagy távolságok
miatt megszűnt. Itt olyan párokra találtunk, akikkel jó megtapasztalni, hogy
a különbözőségeink ellenére ugyanaz az
Úr Jézus lakik a házasságainkban. Nem
vagyunk egyformák, de ugyanaz vezet
minket. Úgy rajzol velünk az Úr, mint a
színes ceruzákkal, így lesz sok-sok másmás színű házasság. Látszik, hogy közösek a céljaink, így tudunk töltekezni egymásból. Megtapasztaljuk, hogy a házasság nagy erő, ha nehézségekkel találkozunk az életben.”
Enikő és Attila
„Házaspárként korábban nem tartoztunk kisebb közösséghez. Megörültünk
Papp Juli felvetésének. Egymást alig
ismerve találkoztunk, mint kisközösség.
Nemcsak a havi alkalmak, hanem a közösen vállalt szolgálat is segít összekovácsolódni. A hétköznapokban kezd
kialakulni, hogy hogyan tudunk segíteni
egymásnak. Könnyebbség e téren, hogy
hasonló élethelyzetben vagyunk, kicsi
gyerekekkel, babákkal.”
Noémi és Szabolcs
„Megtiszteltetés, hogy a családközösségek egyikének mi is tagjai lehetünk.
Kedves, érdekes és sokszínű embereket
ismerhettünk meg ebben a kis közösségben. Nagy élményt jelentett, hogy
együtt készültünk a nyári családos tábor
egyik estéjének előadására, melynek témája éppen a közösség volt. Jó példával
szolgál, ahogy a többi házaspár éli keresztény életét. Várjuk a találkozásokat,
beszélgetéseket, melyekről feltöltődve és
elgondolkodva térünk haza.”
Magdi és István

2009. október
„A mi kisközösségünk szerveződött
meg legkésőbb, olyan családokból, akik
még nem nagyon ismerték egymást. Az
egyik meghatározó élményem a piliscsabai
családos táborra való közös készülődésünk
volt. Több estét töltöttünk együtt - gyakran
igen fáradtan és álmosan -, osztottuk meg
gondolatainkat és kerültünk közelebb egymáshoz, lehetőségünk adódott jobban megismerni egymást.”
Huba és Juli

Szeptember elején történt
Most nem a hegyek felé vettük az
utunkat, nyugdíjas zarándokok, hanem
az Alföldön kerestünk fel egy zarándokhelyet. Petőfiszállás határában, PálosSzentkúton jártunk Márton atya vezetésével. A reggeli borús, hideg idő után
egész nap ragyogó napsütés kísért. Egy
fiatal pálos atya ismertette a kegyhely
történetét és a pálos rend jelenlegi
helyzetét hazánkban. Szentkúton van a
rend jelöltképzése is. Külön épületben
egy szép Mária múzeumot láttunk.
Következő állomásunk Kiskunfélegyháza volt. Itt a kiskun kapitányság régi
épületében a Kiskun Múzeumot tekintettük meg. Nekem az öreg szélmalom
tetszett legjobban. Hazafelé tartva
Kecskeméten az arborétumba mentünk
be. Itt van egy megrendítő emlékmű a
5

Pestszentimrei ÖrömHírLevél
meg nem született magzatok emlékére.
Döbbent csendben álltuk körül, és imádkoztunk a bűnök bocsánatáért és a sebek
gyógyulásáért. A jövendő Magyarország
temetője. Az elmúlt évtizedekben ötmillió magyart öletett meg a saját édesanyja. Egy vénséges vén templomocska

2009. október
Katona József és Erzsi: Balázs (2.)
Tarcsy István, Magdi: Tarcal Lőrinc (2.)
Fekete Attila, Adrienn: Balázs Dániel
Seres Zsigmond és Zsuzsi: Zsombor (4.)
Hagara Gábor, Plachy Viki: Emese (3.)
Apró-cseprő
Plébániai honlapunkon a menüsor
újabb csemegével gazdagodott. Sokak
kérésére megalkottuk egyházközségünk
Eseménynaptár-át, amely a Google
szolgáltatásaként érhető el egy kattintással, és különféle áttekintő nézetekben
tanulmányozható. Fogyasszátok egészséggel! És persze tápláló jelenlétetekkel
színesítsétek közösségi életünket.
Látogass el plébániánk honlapjára!
www.communio.hu/pestszentimre
Híreket, fényképgalériát és ismertetőket
találsz!

is áll ezen a helyen. Vádol. Ezek után a
buszra szálltunk és a rózsafüzért imádkoztuk, irgalomért! Ebben az esztendőben ötször voltunk zarándoklaton.
Még a plébániák közötti kapcsolatot is
ápoltuk, mert a Szent Margit plébániáról
8-10 hívőt elvittünk magunkkal. Köszönjük a kedves Márton atyának azt a
kifogástalan felkészülést és kísérést,
amivel megörvendeztetett bennünket!
Szarvasné Marika
Az Élet Könyvéből
Gyermeküket várják:
Gáspár Huba és Juli (3.)
Kovács Róbert és Kinga (3.)
Ágostházy Szabolcs és Noémi (2.)
Születtek az elmúlt 3 hónapban:
Abonyi-Tóth Andor, Nóra: Kristóf (3.)
Tar Gábor és Erika: Vanda (2.)
Szabó Balázs és Évi: Zoltán (1.)

Már hetek óta láthatjátok a templomi
talpas hirdetőtáblákon azokat a plakátokat, amiket családjaink készítettek a
környezettudatos szemléletmódról és
életvitelről a nyári családos táborra,
melynek ez volt a témája. Figyelmetekbe
ajánljuk! Örülünk, hogy közösségünkben
egyre több család elkötelezetten dönt a
teremtés védelme mellett. Ezen plakátok
fényképei megtekinthetőek az interneten
is Gáspár Huba jóvoltából:
http://unixoft.hu/csalados_tabor_2009
A tervezett plébániai közösségi házra továbbra is lehet 1000, 2000 és 5000
Ft-os téglajegyeket venni a szentmisék
után vagy fogadó időben az irodán.
Nagyobb összegű célzott adományokat
átutalással lehet fizetni. Köszönjük az
eddigi kisebb és nagyobb összegű
adományokat, amelyekből június óta
összesen 4,5 millió Ft gyűlt össze az év
6
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végéig tervezett 7 millió forintból, hogy
azzal elérjük a 20 millió Ft megtakarítást, és reális legyen az építkezés megkezdése.
Hirdetéseink
Október hónapban minden hétköznapon du. 5 órától rózsafüzért imádkozunk a templomban Máriának, Jézus
anyjának tiszteletére. Mindenkit szeretettel hívunk.
A kerületi plébániák szervezésében
Ifjúsági Bál lesz október 16-án,
pénteken este 7-től a Szemere-telepi
plébánia Don Bosco Házában. A plébániáról autókkal közösen indulunk.
Hittanosaink elsőáldozására október
18-án kerül sor a 10 órai szentmisében.
12-en készülnek lelkesen. Imádkozzunk
értük!
Plébániánkról is indulunk fiatalokkal,
hogy részt vegyünk Pécsett a Regionális Taizéi Találkozón október 2326. között. A kerületi plébániák fiataljaival szövetkezve közösen megyünk,
hogy ezzel is segítsük kerületünk
ifjúsági egységét. Hívjuk a középiskolás
és egyetemi fiatalokat. Részletek a
Találkozó honlapján:
http://www.taize.fr/hu_article8004.html

A középiskolás közösségi hétvégét
november 13-15. hétvégéjén tervezzük.
Tegyétek szabaddá ezt az időt!
Idén is folytatódik a felnőtt kezdő
hittancsoport, ahová azokat a felnőtteket
hívjuk, akik most ismerkednek keresz-

2009. október
tény hitünkkel vagy szeretnék azt
elmélyíteni, akár nincsenek is megkeresztelve. Ez a hittan kéthetente (az év
páros heteiben), hétfőn este ½ 9-től lesz.
Aki ismer a környezetében ilyen érdeklődő felnőttet, kérjük, hogy hívja meg
őt ebbe a csoportba. A következő alkalom október 12-én lesz.

Nagy szeretettel hívunk újabb gyermekeket a ministránsok közé a szentmisék
és az oltár szolgálatára.
A plébánián a Baba-mama klub minden szerdán reggel ½ 10-től ½ 12-ig 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 várjuk idősebb
testvéreinket, imára, beszélgetésre, kötetlen együttlétre. Legközelebb október
12-én találkozunk.
Néri Szent Fülöp nevét viselő gitáros
ifjúsági énekkarunk 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
kevesen fizetik az egyházi
7
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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
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. De
július-augusztus hónapokban a vasárnapi
hirdetések szerint.
Péntekenként az esti szentmise után egy
órás csendes szentségimádásra van
lehetőség (fél 7-től fél 8-ig).

2009. október
Elsővasárnapon az esti szentmise előtt
egy órával szentségimádás.
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.
PLÉBÁNIAI HITTANCSOPORTOK
a 2009/2010-es tanévben
CSOPORT
Óvodások I.
(kis- és középsős)

Óvodások II.
(nagycsoportos)

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

3. osztály
(elsőáldozók II. év)

4. osztály
5. osztály
6. osztály
7. osztály
8-9-10. osztály
11-12. osztály
Ifjúsági (egyetem)
Házas hittan
Felnőtt kezdő hittan
Felnőtt Katekézis

IDŐPONT
Hétfő ½ 5 óra vagy
Szerda ½ 5 óra
Kedd ½ 5 óra
Csütörtök ½ 5 óra
Hétfő ½ 6 óra
Szerda ½ 6 óra
Csütörtök 6 óra
Szerda ½ 5 óra
Kedd ½ 5 óra
Hétfő 6 óra
Kedd 6 óra
Szerda 6 óra
Csütörtök ½ 8
hónap 2. péntekén ½ 9
Hétfő ½ 9
(kéthetenként páros hetek)

Hétfő ½ 9
(kéthetenként páratlan
hetek)

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