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A Család Éve
Családi kézfogások
Sokan
cipelnek
terhes
örökséget családi életükben. Ami Isten tervében a gyógyulás
helye volna, a sebek
osztogatásának
helyévé
vált. Kényszerű válások,
huzavonák, szóba nem
állások idején mit tehet
a keresztény ember?
Jézus első válasza az,
hogy soha nem elkésett, se nem hiábavaló
dolog bocsánatot kérni,
elindulni a kiengesztelődés felé. Akkor sem,
ha reménytelennek tűnik egy kapcsolat. „Ha
embertársadnak valami
panasza van ellened…
légy békülékeny idejében, amikor még úton
vagy vele.” Az „úton lét” nem csak a
közös otthonra áll, hanem lehet úgy is
érteni, hogy amíg élek, addig úton
vagyok vele! Mekkora türelme van az
Úristennek! Neki van ideje kivárni a
jót.

„Ha ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut embertársad
panasza ellened…” A vallás gyakorlása nagy esély. A szent cselekmény
nem hagy békén! Ha igazán Istent keresed, „ott” eszedbe jut szeretetlenséged. A szentmise szelíden (vagy keményen) rákérdez az
életedre. „Ajándékodat hagyd az oltáron…” (feláldozatlanul), mert az igazi
áldozatod, azaz istentiszteleted az embertársaddal való kiengesztelődés. Találkozás Istennel! Gyökössy Endre füzetsorozatának ez a címe: Kézfogás a magasból.
Kifejezi, hogy aki
hallgatja az Igét, és
megnyitja rá a szívét, annak kezét
nyújtja az Úr, és megajándékozza a kiengesztelődés szolgálatával. (2 Kor 5,18)
Márton atya

Pestszentimrei ÖrömHírLevél

2011. február

Urnatemető

Kezdő hittan felnőtteknek ?!

Amint látjuk, folyamatosan épül a
templom mellett az urnatemetőnk. Eddig
a kevésbé látványos alapozás és aljzatbeton készült el, de a héten meghozták az 53 raklapnyi téglát, és indul a
látványosabb ütem, a falazás. Eddig
sikerült tartani a részhatáridőket, és a
húsvéti átadás megvalósíthatónak tűnik.
Közben kidolgoztuk az urnatemető
működésével kapcsolatos adminisztrációs teendőket, elkészült a leendő
urnafalak kiosztása, melyet a magyar
szentekről nevezünk el. Már eddig is
sokan jelezték szándékukat, hogy
szeretnének kolumbáriumunkban urnafülkét foglalni, de mostantól kezdve
lehetőség van a szerződések konkrét
megkötésére.
Kérjük a kedves Testvéreket, hogy
aki jelezte urnafülke-foglalási szándékát,
keresse fel a plébániai irodát.
Véglegessé váltak az urnafülkék
megváltási árai. Az urnafülkék megváltása el nem évülő!

A kérdés és felszólítás a címadó
mondatban - higgyétek el! - nekünk is
furcsának tűnik így utólag. Történt
ugyanis, hogy a két évvel ezelőtti
piliscsabai családos táborban Márton
atya valahogy mellénk szegődött, és

Férőhely
(urna/urnafülke)

Ár
(Ft, ÁFÁ-val)

1

165.000.-

2

270.000.-

3

330.000.-

4

420.000.-

5-8

100.000./urna

elkezdett Mariannal és velem sok-sok
mindenről beszélgetni. S persze szóba
került a mi kis hitbéli múltunk, jelenünk
és jövőnk is. Egyebek mellett kiderült,
hogy feleségem felnőtt megtérő és
bibliai ismeretei még hiányosak. De
ezzel nem volt egyedül, mert nekem is,
aki gyerekkoromtól fogva rendszeresen
jártam hittanra és vasárnapi misékre, a
mai napig van mit tanulnom. Szóval
Márton atya említette, hogy szeptembertől indul a felnőtt kezdő hittan a
plébánián, és szívesen látná Mariannt, én
pedig nyugodtan kísérjem el, mert ránk
férne hittani ismereteinket feleleveníteni,
megújítani. Az egész családos tábor alatt
folyton ez a kérdés járt az eszünkben,
hogy menjünk-e kezdő hittanra vagy
sem. Aztán jött egy Istentől jövő
felszólítás: Menjetek! A táborzárón mindenki elmondhatta véleményét a táborról, és aki szeretett volna valami
fogadalmat tenni, azt is megtehette. Mi
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pedig megfogadtuk és kijelentettük:
szeptembertől elkezdünk járni a felnőtt
kezdő hittanra. Most már közel két éve
járunk, és szinte csak betegség vagy elutazás miatt maradt ki egy-pár alkalom.
A felnőtt kezdő hittanon Tomka
Ferenc „Találkozás a kereszténységgel”
című könyv fejezetei mutatják az
irányvonalat. Természetesen a Bibliából
is bőven szemezgetünk és Márton atya
segítségével értelmezzük az elhangzottakat. Sokszor színesítik az órákat
magyar és külföldi költők versei, rövid
történetek. A legfontosabb, hogy nincs
tabutéma. Márton atya külön kéri, hogy
bátran kérdezzünk a kereszténységgel,
az Egyházzal kapcsolatban, vagy ami
számunkra nem érthető. Több olyan
alkalom volt, hogy fölmerült valami
téma, és csak beszélgettünk, tanúságot
tettünk, s ezzel erősítettük egymás lelkét,
elköteleződését. Nagyon jó hangulatúak
ezek az esték. Van egy 8-10 fős állandó
tagság, akikkel már két éve együtt
vagyunk, s persze mindig jönnek újabb
érdeklődők. Hál’ Istennek, szeptember
óta egyre többen jönnek, és reméljük,
még többen is leszünk, akik meg szeretnék ismerni Jézus Krisztus tanítását.
A fentebb leírtakkal felnőtt testvéreinket szeretnénk bátorítani az elindulásban, erősíteni szándékukban, hogy ne
vacilláljanak, hanem jöjjenek el közénk
minden második kedd este, tanuljunk
Márton atyától és egymástól. Remélhetőleg mi már jó úton vagyunk! Isten
áldja meg közösségünket!
Sz.M. K.I.
„A házasság szentsége a keresztény
házastársakat Krisztus tanúivá teszi,
és a szeretet és az élet igazi és
hiteles „misszionáriusaivá” avatja.”
II. János Pál, Familiaris Consortio 54.
(1981)
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A tavasz közeledtével újra indulnak
az év közbeni hittanos minitáborok!
Kerületi ifjúsági lelkigyakorlat:
Március 25-27. Esztergom
Alsósok minitábora:
Április 8-10. Vámosmikola
Írjátok be naptárotokba! Várunk!
Baba-Mama Club (BMC)
Szerda délelőttönként a cserkészházban szoktunk találkozni - kisgyermekes
anyukák - közös imádságra, beszélgetésre, mondókázásra. Amíg a gyerekek
játszanak, addig mi édesanyák egy-egy
adott témáról beszélgetve osztjuk meg
egymással örömeinket, nehézségeinket,
fájdalmainkat. Január 26-án rendhagyó
alkalomra került sor. Adrienn nővér látogatott el hozzánk a Jézus Szíve
Nővérektől. Arra kértük, beszéljen nekünk Máriáról, hogy őt minél jobban
megismerjük, és erőt merítve alázatosságából követni tudjuk Isten hívását.
Az elején Adrienn nővér bemutatta
nekünk a Jézus Szíve Nővérek múltját és
jelenét, majd - szentírási részletekkel
gazdagítva - beszélt nekünk Mária alázatosságáról, türelmességéről, az egyszerűségében való nagyságáról. Az
együttlét végén elmondta a nővér,
hogy mennyire fontosnak érzi
ezeket a szerdai találkozókat. Tudja, hogy nem lehet könnyű szabaddá tenni a délelőttöket, de biztat
bennünket, hogy
legyünk kitartóak, mert ezek
segítenek, hogy
egymást hordozni tudó
3
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Házas farsang

közösséggé váljunk. Hívunk szeretettel
minden kisgyermekes édesanyát, hogy
együtt gazdagodjunk, erősödjünk Istenben!
Szerján Kinga
Gyermekfarsang
A csiga ugyan nem növi ki a házát, de
egy közösséggel ez megtörténik. Mivel
plébániaházunk - sajnos - nem nőtt velünk, nagyobb helyszín után kellett néznünk. A gyermekfarsangot a Táncsics
Általános iskola tornaterme fogadta be.
Ideális helyszín. Ideális rendezés. Az
aprónép pedig csak gyűlt, sokasodott a
tarkabarka maskarában, és egyből kiderült, hogy milyen színes a világ! A
műsor egy bábjátékkal kezdődött, majd
Csáky Bence ifjú bűvészünk mutatványai nyomán maradt tátva sok kisgyermek szája a csudálattól. (Míg a
következő produkció cukorkaesőt nem
hullatott közéjük.) A műsor után a
„Vonulnak az elefántok, dumma-daradum, / lengenek a nagy ormányok,
dumma-dara-dum…” dalocskára vonultunk fel, és kezdődtek a játékok. Nagyon
köszönjük a szervezők áldozatos munkáját, a szülői élőzenekart a kis Kincső
népi furulya kíséretével, a szorgos kezeket, és az agapé terülj-terülj asztalkámat! Szép nap volt!

A házas közösség sem tétlenkedett, és
a farsangi mulatságon egyből a
honfoglalás kori magyar törzsek
szerepében találta magát. Tarcsy
Magdiék jóvoltából bőven kagylózhattuk
az ízes régi magyar nyelvet. A
beharangozott
vérszerződés
miatti
riadalom is elült, amikor kiderült, hogy a
kórházi kémcsövekben piros bogyók
ízharmóniái rejlenek. A házaspárok idén
is kirukkoltak ötletes jelmezekkel, de a
nagy hasú török császár és a kiskakas
(gyémánt félkrajcárja) jövőre át kell,
hogy lényegüljön, mert a török császár
hasa születni vágyó ikreket rejteget.
Ajánlhatjuk Ali Babát, aki felnyitja a
kincsesbarlang ajtaját: „Szezám, tárulj!”
„Amikor a családon belül fölébred a
missziós lelkület, ez a családi egyházat arra serkenti, hogy Krisztus
szeretetének ragyogó jele legyen a
’távolállóknak’, a még nem hívő
családoknak… Miként az ősegyházban Aquila és Priscilla misszionáló
házaspár volt, az Egyház számára
ma ugyanúgy megújulást hoz a
keresztény házaspárok élete, akik
Jézus Krisztus szeretetével szolgálnak az embereknek.” Familiaris
Consortio 54.
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Lelkipásztori statisztika (2010)

Kutyául érezve, kutyául megértve…

Keresztelések száma: 38 (2009-ben 32)
Elsőáldozók száma: 14 (2009-ben 19)
Házasságkötések száma: 6 (2009-ben 7)
Temetések száma: 78 (2009-ben 78)

Most nem a jókedv visz az írásra. Ismét fájdalmon át vezetett az út a felismeréshez. Egy vizsgaidőszak miatti
lakásba zártság és jó néhány, plébániát
érintő, nyomasztó kérdés után már azt
hittem, semmi nem kínozhat meg jobban
a tél végén. De tévedtem. Pár évvel
ezelőtt egy cikkemben már említést tettem a kutyámról. Egy apámmal kapcsolatos kérdésben volt szerepe, és
ahhoz Roni első lábának kellett kificamodnia. Istennek az volt az akarata,
hogy a kutyán keresztül kezdődjön
valamilyen kommunikáció köztünk. Egy
héttel ezelőtt apám kiengedte Ronit az
utcára, de mivel a kutya már öreg volt,
egy autó elütötte, a gerince megsérült és
eltört a combja. Nem tudni, ki ütötte el,
azt sem, ki szólt a sintérnek, és hogy
meddig szenvedett, míg a gyepmester
kiért és elaltatta. Tizenhárom év után

Pénzügyi beszámoló a 2010. évről
Áthozat 2009. évről:
22.863.633.- Ft
2010. évi bevételek összesen: 24.989.432.Ebből:
- Önkéntes hozzájárulás
(egyházi adó):
1.380.600.- Adomány:
1.769.600.- Perselybevétel:
3.814.900.- Stóla, stipendium :
2.311.300.- Pályázatok:
1.201.000.- Mobilszolg. bérleti díj:
8.380.586.- Célgyűjtések:
1.207.800.- Célgyűjtés Közösségi Házra:
1.634.000.- Hittankönyv,
újság eladása:
214.300.- Térítési és egyéb díjak:
1.557.069.- Kamat, értékpapír hozam:
926.027.- Egyéb bevétel:
592.250.2010. évi kiadások összesen: 16.543.912.Ebből:
- Személyi jellegű kifizetések: 5.678.194.- Járulékok:
659.000.- Plébánia és iroda működési
és fenntartási költsége: 2.139.312.- Templom fenntartási költsége: 979.491.- Plébániai rendezvények:
630.930.- Eszközbeszerzés:
371.635.- Papi Szolidaritási Alap:
500.000.- Temetőlelkészségnek:
288.000.- Célgyűjtések továbbítása: 1.217.800.- Hittankönyv,
újság beszerzés:
485.771.- Építkezések:
2.652.572.- Egyéb kiadás:
941.207.2010. évi év végi maradvány: 31.309.153.- Ft

egyik percről a másikra egy barát nem
volt többé. Nagy érzékenységgel vagyok
minden állat iránt, különösen a szenvedésük fáj. Lehetett kutya, macska,
csirke, birka, disznó, liba, én nagyon
szerettem őket. Az állat csak annyit kap,
amennyit az ember szab neki. Szenvednie kell sokszor, de nem profitálhat
ebből az örök életre. Mert neki nincs
örök élet. Hogy mit tanultam a kutyám
5
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esetéből? Kerestem Isten akaratát… Azt
hittem, akkor vagyok erős, ha nem
siratom meg Ronit. De akkor kedden
bementem a templomba, és egy órát
sírtam Jézusnál. Ő türelemmel hallgatott.
Kutyám már nem szenvedett, nekem
azonban még mindig fájt. Mi lehet ennek
a mélyén? Először is: Olyan volt, mint a
múlt egy része, ami a régi életemhez
kötött. Én mindig félek attól, hogy
elveszítem azt, ami vagyok, és ami lenni
akarok… el is veszítettem, a régi lovas
életemet, a kertes házat, az erdő illatát, a
szabad teret… és sok mást. De önző
dolog olyan valakinek a fájdalmát siratni, aki már nem szenved, mert már
nem is őt siratod, hanem azt, hogy egy
részed üressé vált, hogy te lettél vesztese
valaminek. Másodszor: Az ember az
állatok felett gyakorolt gondoskodásában
és az irgalomban tanulja, hogy embertársaihoz hogyan viszonyuljon, és azt is
átélheti ebben, hogy Isten mekkora
szeretettel van irántunk. Egy házi
kedvenc elvesztésében tanulsz másokat
is elveszíteni. Harmadszor: Egy fokkal
érzékenyebb lettem az állatok sorsára, és
ugyanakkor jobban értem más emberek
szenvedését is. Negyedszer: Az állatok
és a természet az a kis törékeny maradék, amely valódi, puritán egysze-
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rűségében még tanúskodik az Úr dicsőségéről. Ezért szeresd és vigyázz rá!
Hajt, hogy igazságot tegyek, de Roni
felett már nem lehet. Más dolgokban
azonban igen. Még jobban figyelek a
gyöngékre és a kiszolgáltatottakra. Legyen az ember vagy állat. Szent Ferenc
és Szent Vendel, könyörögjetek értünk,
és adjatok oltalmat
a szenvedő állatoknak!
Marcsi
„Mindaddig, míg
nem érzünk rokonszenvet és szeretetet minden élőlénytársunk iránt,
nem mondhatjuk,
hogy megértettük
az erkölcs törvényét.” /Gandhi/
Vers
Marjorie Chappel:
Sérült emberek boldogsága
Áldott, aki türelmesen
Meghallgatja nehézkes szavunkat,
Mert így rájövünk, hogy
Ha kitartóak vagyunk,
Meg tudjuk értetni magunkat.
Áldott, aki nem szégyell
Nyilvánosan mutatkozni velünk,
És nem törődik a ránk bámuló
Idegenekkel,
Mert társaságban
Mennyei megkönnyebbülés az
Életünk.
Áldott, aki soha sem siettet,
És ezerszer áldott, aki nem veszi ki a
Munkát kezünkből, hogy megcsinálja
/helyettünk/,
Mert sokszor csak időre van szükségünk,
6
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Nem segítségre.
Áldott, aki mellettünk áll,
Amikor valami újba kezdünk,
Mert számára hibáink eltörpülnek
Az eredményeink mellett.
Áldott, aki a segítségünket kéri,
Mert a legnagyobb szükségünk arra van,
Hogy szükség legyen ránk.
Áldott, aki mindezen cselekedeteivel
Bizonyítja számunkra,
Hogy nem sorvadt izomzatunk,
Nem sérült idegrendszerünk tesz
Minket egyénivé,
Hanem énünk, melyet Isten adott,
És amelyből semmi gyöngeség
Nem von le semmit.
Áldottak mindazok, akik tudják,
Hogy én is ember vagyok,
És nem várják el tőlem, hogy szentként
Viselkedjem,
Csak azért, mert sérültnek születtem.
Áldottak mindazok,
Akik kérés nélkül is megértenek minket.
Áldottak mindazok, akik elfelejtik
Testem tökéletlenségét,
És csak a lelkemet látják.
Áldottak mindazok, akik teljes
Embernek látnak,
Egyedülinek és egésznek
És nem csak egy roncsnak,
A Teremtő tévedésének.
Áldottak mindazok, akik olyannak
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Szeretnek,
Amilyen vagyok,
És nem gondolnak arra,
Hogy milyen lehettem volna.
És áldottak az én barátaim,
Akiktől függök,
Mert ők az én életem tartalma
És öröme.
Plébániánk honlapcíme megváltozott!

www.pestszentimre.plebania.hu
Híreket, fényképgalériát és
ismertetőket találsz!
Önkéntes hozzájárulás
(egyházi adó)
Kérjük a testvéreket az évenkénti
önkéntes hozzájárulás befizetésére. Ez
fedezi épületeink és közösségünk kiadásait. A püspöki kar ajánlása szerint ez a
jövedelem 1 %-a. A hozzájárulást készpénzbefizetési (sárga) csekken is be
lehet fizetni egyházközségünk részére.
Csekkek a templomban és az irodában
vannak kitéve. Természetesen személyesen is lehet rendezni a hozzájárulást az
irodában vagy szentmisék után a sekrestyében. Kérünk Benneteket, hogy
anyagi hozzájárulásotokkal támogassátok egyházközségünket!
Plébániánk bankszámlaszáma:
Pestszentimrei Római Katolikus Plébánia

10103881-45238100-01000004
Hirdetések
A tervezett plébániai közösségi házra téglajegyeket lehet venni a szentmisék után és az irodán 1000, 2000 és
5000 forintos értékben. Aki nagyobb
adományt szeretne adni, annak tudunk
csekket adni, de átutalni is lehet a plébánia számlájára célmegjelöléssel.
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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
A plébánián a Baba-mama klub minden szerdán délelőtt várja a kisgyermekes anyukákat beszélgetésre, találkozásra. Gyülekező ½ 10-től. Az együttlét ½
12-ig tart. 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. Legközelebb február 21-én.
A felnőtt kezdő hittancsoportba
azokat a felnőtteket hívjuk, akik most
ismerkednek keresztény hitünkkel vagy
szeretnék azt elmélyíteni, akár nincsenek
is megkeresztelve. Ez a hittan kéthetente
(az év páros heteiben), kedden este ½ 9től van. Legközelebb március 1-én.
Nagy szeretettel hívunk újabb gyermekeket a ministránsok közé a szentmisék és az oltár szolgálatára.

2011. február
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 2010/2011-es tanévben

SZENTMISÉK RENDJE

CSOPORT

IDŐPONT

Óvodások (kis- és
középsős)
Óvodások
(nagycsoportos)
1. osztály
2. osztály
(elsőáldozók I. év)
3. osztály
(elsőáldozók II. év)
4. osztály
5. osztály
6. osztály
7-8. osztály
9-13. osztály
(középiskola)
Ifjúsági (egyetem)
Házas hittan

Hétfő ½ 5 óra vagy
Szerda ½ 5 óra

Felnőtt kezdő hittan

Kedd ½ 5 óra
Csütörtök ½ 5 óra
Hétfő ½ 6 óra
Szerda ½ 6 óra
Csütörtök 6 óra
Kedd ½ 5 óra
Szerda ½ 5 óra
Kedd 6 óra
Szerda 6 óra
Csütörtök ½ 8
hónap 2. péntek ½ 9
Kedd ½ 9
(2 hetenként páratlan
hetek keddjein)

Vasárnap és főünnepeken:
De. 8 és 10 órakor és este 6 órakor.
Hétköznap: Hétfőn, kedden, szerdán, A hittanok helyszíne a plébánia kertjében lévő „Cserkészház” (amelynek
csütörtökön és szombaton reggel 7
bejárata a Címer u. felőli oldalon lévő
órakor, pénteken este 6 órakor.
kertkapunál van) vagy a plébániai taPénteken az esti szentmise után egy órás nácsterem.
csendes szentségimádásra van lehetőség (fél 8-ig).
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