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A Nyugdíjas Klubot minden második
hétfőn délután 3-tól 5-ig tartjuk az év
páros heteiben, amelyre szeretettel várjuk idősebb testvéreinket imára, beszélgetésre, kötetlen együttlétre.
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 páratlan heteiben), kedden este ½
9-től van.
Nagy szeretettel hívunk újabb gyermekeket a ministránsok közé a szentmisék
és az oltár szolgálatára.
Plébániánk felnőtt énekkara, a Szent
Imre kórus csütörtök este ½ 8-kor tartja
próbáit a Cserkészházban. Várja az új
kórustagokat!
Néri Szent Fülöp nevét viselő gitáros
ifjúsági énekkarunk várja a régi és új
énekkarosokat. A próbák időpontja szerda este 7 és vasárnap reggel 9. Az énekkar honlapja:
www.nerifulopkorus.atw.hu
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.
Pénteken az esti szentmise után egy órás
csendes szentségimádásra van lehetőség (fél 8-ig).
Elsővasárnapon az esti szentmise előtt
egy órával szentségimádás.
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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.

Pestszentimrei
Öröm

PLÉBÁNIAI HITTANCSOPORTOK

2011/2012-es tanévben
CSOPORT
Óvodások (kis- és
középsős)
Óvodások
(nagycsoportos)
1. osztály
2. osztály
(elsőáldozók I. év)
3. osztály
(elsőáldozók II. év)
4. osztály
5. osztály
6. osztály
7-9. osztály (Kisifi)
10. o.-tól és egyetem eleje (Nagyifi)
„Net for God” Ifi
csoport
Házas hittan
Felnőtt kezdő
hittan
Felnőtt Katekézis
és Bibliaóra

IDŐPONT
Hétfő ½ 5 óra vagy
Szerda ½ 5 óra
Kedd ½ 5 óra
Csütörtök ½ 5 óra
Csütörtök 6 óra
Szerda ½ 5 óra
Kedd 6 óra
Kedd ½ 5 óra
Kedd 6 óra
Csütörtök ½ 7 óra
Szerda 6 óra
hónap 4. csütörtök ½ 8
hónap 2. péntek ½ 9
Kedd ½ 9 (2 hetenként
páratlan hetek)
Kedd 8 (2 hetenként
páros hetek)

A hittanok helyszíne a plébánia kertjében
lévő „Cserkészház” (amelynek bejárata a
Címer u. felőli oldalon lévő kertkapunál
van) vagy a plébániai tanácsterem. A hittancsoportokhoz az év folyamán később
is lehet csatlakozni.
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Nagyböjti üzenet: Lelki törődés!
XVI. Benedek pápa az idei nagyböjti
levelében ezeket írja: Az ige arra hív, hogy
ne legyünk közömbösek a testvérek sorsa
iránt. Ez az érdektelenség gyakran önzésből
fakad, amely a „magánszféra” tiszteletben
tartásának látszatát ölti magára. Isten ma is
azt kéri tőlünk, hogy testvéreink „őrzői”
legyünk (Ter 4,9). Olyan kapcsolatokat teremtsünk, amelyekre jellemző a figyelmesség a másik javára, az ő teljes javára. A
testvérre való „odafigyelés” magában foglalja a lelki javáról való
gondoskodást is. Szeretnék
emlékeztetni a keresztény élet egy olyan
aspektusára, amely
úgy tűnik, feledésbe
merült: a testvéri
figyelmeztetésre az
örök üdvösség távlatában (correctio fraterna). Napjainkban az emberek
általában eléggé fogékonyak a
másik ember testi és anyagi jólétével való
törődésre és a karitatív szeretetre, de szinte
egyáltalán nem esik szó a testvérek iránti
lelki felelősségről. Nem így az első
századok egyházában és a hitben valóban
érett közösségekben, ahol nemcsak a testvér
testi egészségét viselik szívükön, hanem a
lelki egészségét is az örök élet távlatában. A
Szentírásban olvassuk: „a bölcset fedd meg,
az majd szeret érte!” (Péld 9,8). Krisztus
parancsolja, hogy figyelmeztessük a test-

vért, ha az bűnt követ el. Az Egyház
hagyománya az irgalmasság lelki cselekedetei között tartja számon a „bűnösök
megintését”. Fontos, hogy újra felfedezzük
a keresztény felebaráti szeretetnek ezt a
dimenzióját. Nem szabad hallgatni a rossz
láttán. Azoknak a keresztényeknek a magatartására gondolok itt, akik az emberekre
való tekintettel vagy egyszerűen kényelemből inkább alkalmazkodnak az általánosan uralkodó mentalitáshoz, minthogy
figyelmeztetnék testvéreiket
azokra a gondolkodás- és
cselekvésmódokra,
amelyek ellenkeznek
az igazsággal és nem
követik a jó útját. A
keresztény számonkérést azonban sosem
az elítélés vagy a
vádaskodás lelkülete mozgatja. Mindig szeretetből és
irgalomból történik, és a testvérekkel
való igazi törődésből fakad. „Testvérek, ha
valakit botláson értek, ti, akik lelkiek
vagytok, intsétek meg a szelídség
szellemében. De ügyelj, hogy magad
kísértésbe ne essél!” (Gal 6,1). Individualizmussal átitatott világunkban újra fel
kell fedeznünk a testvéri figyelmeztetés
fontosságát. Nagy szolgálat tehát egyrészt
másoknak segíteni, másrészt engedni, hogy
nekünk segítsenek eljutni igaz önismeretre.
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Nagyböjt a Családban!
„(Jézus) negyven napig kint volt a pusztában. Vadállatok közt volt és angyalok
szolgáltak neki” Kezdjük örömmel e lelkigyakorlatos időt. Fedezzük fel benne a
megújulás lehetőségét. Készítsük el
egyéni és családi nagyböjti tervünket.
1. Készítsünk családi imahelyet vagy oltárt lila terítővel, gyertyával, tövisággal
vagy töviskoszorúval, feszülettel vagy a
szenvedő Jézus arcképével! Amikor keresztjére vagy töviskoszorújára nézünk,
a Megváltó Jézus végtelen szeretetére
gondolunk, s vele egyesülten ajánljuk fel
a mi kicsi lemondásainkat.
2. Tervezzük meg a családi közös imákat! Kedves szülők, a gyermeketek jövőjét akkor építitek legjobban, ha imájuk
rendezettségét velük együtt élitek. Ha
sikerül az élet rendezettebbé tétele, jelen
esetben reggeli és esti közös ima, a gyermek életét sziklára építitek.
3. A böjti elhatározásoknak általában két
szempontja van: a) lemondás valamiről
b) a szeretet konkrét tettei. Tervezzünk
közös családi elhatározásokat egész
nagyböjtre vagy hetenként változót. Pl.
lemondás a Tv-ről, számítógépről, családi vegás hét, stb. Legyünk bátrak, és ha
lehetséges, a kevésbé hívő házastársat is
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hívjuk meg a közös esti imára, ahol a
gyermekekkel együtt beszélgetünk, ahol
megosztjuk egymással mit tettünk a nap
folyamán szeretetből.
Nagyböjt teremtésvédelemmel
Nekünk, keresztény embereknek, akik
a környezetre, mint az Isten által
teremtett világra tekintünk, hitünkből
eredően feladatunk az egyszerű életmód
megélése a mindennapjainkban, így óva
a teremtett világot.
Nagyböjt a hitben való elmélyülés, a
kiengesztelődés és lemondás időszaka.
Lehetőséget ad, hogy a Biblia tanúságtételének fényében fölülbíráljuk életmódunkat. Életvitelünkkel is böjtöljünk, így
kerülve közelebb Jézus tanításához.
Mindennapjaink, fogyasztási szokásaink
átgondolásakor sokat tanulhatunk a
hagyományos életformát képviselő emberektől, akik sokkal tudatosabban fogyasztottak, mint mi, városi emberek. A
mindennapokban a természettel együtt
élő ember folyamatosan a teremtett
világot ünnepelte, imádkozott, hálát
adott, művelte és őrizte. Megőrizte
nekünk. Ezt a tudást kellene elsajátítanunk. Forduljunk a hagyományos,
egyszerű, természettel együtt élni tudó
nagyszüleink öröksége felé, tanuljunk
tőlük. Vidéken sok helyen a mai napig
fontos, hogy minden terményt és javat
hasznosítsanak, nincs hulladék, mert
visszaforgatják a családi gazdaság rendszerébe, pl. állattápként vagy komposzt
alapanyagként.
Nagyböjtben különösen is adjunk hálát
teremtett világunkért, és gondoljuk át,
hogy mi az, amiről lemondhatunk, annak
reményében, hogy ez később mindennapjaink részéve válik. Hozzunk tudatos
vásárlói döntéseket: Valóban szükségünk van arra, amit épp megvenni
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Az embernek vállalnia kell, hogy
megmenti az általa veszélyeztetett földi
életet. A globális faluban, amivé a mai
világ vált, minden cselekedet minden
részében láncreakcióvá vált, és mindenki
vállára kell, hogy vegye mások gondjait,
nehézségeit. Közeleg, de talán már el is
jött az idő, amikor nem elég a feleslegből adni, a sajátunkból kell tudnunk
adni, a saját kényelmünkről kell tudnunk
lemondani. Jeremiás próféta kikelt a természet meggyalázói ellen: „Én vezettelek el benneteket a termékeny földre,
hogy gyümölcsét és bőséges javait élvezzétek. De ti alighogy bevonultatok, megfertőztétek földemet, és tulajdonomat
utálatossá tettétek.” (Jer 2,7).
Testvérek, arra buzdítunk benneteket,
hogy folyamodjatok újra a meggondoláshoz, az elmélkedéshez, az imádsághoz. A teremtett természet képes
beszélni nekünk Istenről, csak feléje kell
fordulnunk. Amíg nem tartunk fenn
személyes kapcsolatot Jézussal, aki azt
mondta: Én vagyok a világ világossága.
Aki követ, nem jár sötétségben. (Jn 8,12)
A világosság fiai legyetek. (Jn 12,36);
amíg nem sikerül megtalálnunk Isten
jelenlétét a teremtett világban, - addig
szenvedünk a magánytól, a szomorúságtól és az unalomtól, de ha elkezdjük
hallgatni a természetet, és képessé
válunk arra, hogy beszéljünk a Teremtővel, nagy és csodálatos dolgokat tanulhatunk meg. „Azt mondtam a mandulafának: beszélj nekem Istenről. És a mandulafa kivirágzott.” (Nikos Kazantzakis)
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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!
Urnatemető
Lehetőség van urnatemetőnkben urnahelyek megváltására, és a szerződések
megkötésére. Az urnafülkék megváltása
el nem évülő!
Az urnafülkék megváltási árai:
Férőhely
(urna/urnafülke)

1
2
3
4
5-8

165.000.270.000.330.000.420.000.100.000.-/urna
Családi urnahely
1.000.000.Plébániánk bankszámlaszáma:
Pestszentimrei Római Katolikus Plébánia

10103881-45238100-01000004

Teremtésvédelmi munkacsoport
Plébániánk honlapcíme:
www.pestszentimre.plebania.hu
Hírek, fényképgalériák és ismertetők!

Ár
(Ft, ÁFÁ-val)

Hirdetések
A plébánián a Baba-mama klub
min-den szerdán délelőtt várja a kisgyermekes anyukákat beszélgetésre, találkozásra. Gyülekező 9-től. Az együttlét ½
12-ig tart. Helye a Cserkészház.
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melyet az ingyenes asztalon találtok,
mellette cédulákkal, hogy legyen lehetőségetek leírni imakéréseteket akár anonim módon, akár névvel. A szisztéma az

lenne, hogy a vasárnapi 10-es szentmisén az összegyűlt imaszándékokat a
dobozzal együtt egy-egy család viszi ki
felajánláskor az oltárhoz, és Márton atya
ezen kéréseket is az Úr elé teszi. A
szentmise végén kivisszük a dobozkát a
kijárathoz, ahol húzhat belőlük bárki, aki
vállalja, hogy otthonában, családja körében egy hétig imádkozik e szándékra.
Hogy imakérés ne maradjon a dobozban,
lenne egy legalább 5-6 (de inkább több)
emberből álló állandó csoport, akik a
maradék szándékokat felvállalják és hazaviszik. Mindenkit nagy szeretettel
buzdítunk, hogy jelentkezzen stabil
imád-kozónak. Jó volna, ha minél többen lennénk, és nem merülne fel, hogy
az aratnivaló sok és a munkás kevés. ☺
Meddig imádkozunk egy szándékra?
Az imát vállalók egy hétig (vasárnaptól
vasárnapig) imádkoznak a szándékokra,
ezért ha valaki kitartóan kérne imát
valamely szándékára, a hét elmúltával
bátran dobja be kérését újra a dobozba.
Mindezen felül szeretnénk, ha a havi
szentségimádások közül minden harmadik célzottabban a közösség szándékaiért
való imádságot helyezné előtérbe.
Ha valaki akadályoztatottság miatt
nem tudja kérését a ládikába tenni, az én
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ímél-címemre (femailer@gmail.com),
küldje azt, és keresünk a kérésért imádkozó testvért. Ha bárkinek további kérdése, fontos felvetése lenne, szintén engem keressen.
A templomi imadobozkán túl szeretnénk minden hónapban a családos közösséget is meghívni, hogy imádkozzunk egy konkrét imaszándékért, pl.
szülői tisztelet elmélyülése, a szeretet
felszítása a családok egységéért stb. Ezeket a havonta változó imaszándékokat a
levelezőlistán is közzéteszem, ha valaki
nem tud eljönni a házas hittanra, ahol
ezeket szóban meghirdetjük. Mércz Józsi
felvetette, hogy az Egyháznak is van
havonta változó általános imaszándéka,
amire a pápa kér. Így az ő jóvoltából azt
is felteszem a levlistára. Érdemes megfontolni, milyen imaszándékra hív
bennünket a Szentatya.
Végül pedig nagy szeretettel szeretnék
mindenkit buzdítani, hogy vegyen részt a
közösségért való imádkozásban, ima- és
lelki életünk gondozásában, mert ez fontos, nemes, lelkesítő és szeretetből fakadó szolgálat, és tulajdonképpen magától
értetődő! ☺ Találkozzunk szívünkben
otthon is, hogy lehessünk mindig egy!
Szeretettel és imával,
a CsMcs és Szabóné Burján Kriszti
Teremtésvédelem
Tud-e a természet beszélni nekünk
Istenről? Az ember - természet viszony
szövetség, amelyben az ember azt a
feladatot kapja Istentől, hogy legyen
gondja a természetre. Van, aki úgy
értelmezi, hogy Isten átadta a világot az
embernek, hogy kedvére rendelkezzen
vele. Ez lenne a gyökere a kényelmünk
érdekében felvett felelőtlen, pazarló
szokásainknak?
10
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készülünk? Az étkezésre vonatkozóan
vannak szigorú böjti előírások, de a
hagyományos böjtön felül abból a
szempontból is áttekinthetjük étkezési
szokásainkat, hogy megnézzük, honnan
származik az adott élelmiszer. Igyekezzünk helyi termelőktől vásárolni.
Csak annyi élelmiszert vásároljunk,
készítsünk, amennyit meg is eszünk,
elkerülve, hogy az el nem fogyasztott
étel kidobásra kerüljön. Ne csak a pénteki napokon kerüljük az állati eredetű élelmiszerek fogyasztását, tehetjük
ezt az egész böjti időszak alatt is. Háztartásunk fogyasztását is mérsékeljük
(fűtés, világítás, gépek használata, vízfogyasztásunk tudatos átgondolása, környezetbarát tisztítószerek használata,
stb.). Tartsunk közlekedési böjtöt, utazzunk tömegközlekedési eszközzel, még
inkább kerékpárral vagy menjünk gyalog, esetleg beszéljük meg másokkal,
hogy közös autóval induljunk útnak.
Forduljunk embertársaink felé, találkozzunk, látogassunk, segítsünk! Csodálkozzunk rá a teremtett világ szépségére,
hiszen jön a tavasz. Figyeljük meg Isten
teremtésének csodáit, a természet ébredését. Válasszunk szabadtéri helyszínt a
keresztút járásakor, tegyünk zarándoklatot. Imádkozzunk, adjunk hálát teremtett világunkért! Kívánunk mértékletességben megélt nagyböjti napokat!
Teremtésvédelmi munkacsoport
Katekumenek befogadása
Újabb katekumenek befogadási szertartására került sor február 12-én az esti
szentmise keretében. (A szó az ógörög
„tanulni” igéből származik, és annyit
jelent, mint „tanuló”, azaz hittanuló.)
Egyházunk úgy rendelkezik, hogy aki
felnőtt korában lép rá a megtérés útjára
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és ismeri meg a keresztény hitet, annak a
katekumenátus útját kell végigjárnia.
Erre akkor kerülhet sor, ha a jelölt ismeri
már a hit alapjait, elkezdte élni a szeretet
parancsát, és kapcsolatban van a keresztény közösséggel. A készület legalább
egy évig tart. Hat felnőtt testvérünk
elsőáldozási készülete indult el, hogy
majd a beavató szentségekben részesülhessenek: Barta Balázs, Deák-Fogarasi
Zsófia, Kerekes Mihály, Király István,
Linka Gábor és Tóth Etelka. A szertartásban a következő kérdés hangzott el
feléjük: „A hit útja, amelyen Krisztus
lesz vezetőtök, elvezet titeket az örök
életre. Készek vagytok-e, hogy Krisztus
vezetésével rálépjetek erre az útra?” –
„Készek vagyunk.” – hangzott a felelet.
Mi sem kívánhatunk mást számukra,
mint hogy Isten tegye teljessé a jót, amit
elkezdett bennük!

Országos Lelkipásztori Napok
Plébániánkról hatan vettünk részt az
egri napokon, január 23-26. között,
Márton atya mellett Deák Betti, Czinege
Kati, Boda Gabi, Hős Csaba és Surányi
Ábel. Ez a stramm csapat járta körül az
idei témát, ami az Új Evangelizáció volt.
Mivel egy ideje plébániánkon is erőteljesen keressük ennek kezdeti lépéseit,
3
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a sokféle mag – reméljük – termékeny
talajba hullott.
Először vettem részt a Lelkipásztori
Napokon, így minden benyomás, élmény
az újdonság erejével hatott rám. Utolsó
nap a kiscsoportos beszélgetésen megkértek minket, hogy foglaljuk össze pár
mondatban, mit viszünk haza, milyen
gyümölcsöket termett számunkra a négy
nap. Úgy gondolom, az elhangzott előadások gondolatain kívül sok másfajta
élménnyel is gazdagodtam.
Nekem fontos a zene, az énekszó.
Rögtön a nyitó szentmisén hallhattam,
ahogy közel 250 ember együtt énekel,
dicsőíti az Urat, és az előadások előtt
Sillye Jenővel tudtunk együtt hangolódni, aki egy szál gitárral hívott minket
közös éneklésre. Nagyon tetszett kiscsoportunk sokszínűsége. A csoport
tagjaival itt találkoztam először. Volt
köztünk ferences szerzetes, nagyszalontai plébános, erdélyi szeminarista, útkereső fiatal, hitoktató és saját plébániája
életébe aktívan bekapcsolódó világi
ember. Ez a tarkaság, a különböző látásmódok, élethelyzetek nagyon érdekes
beszélgetéseket eredményeztek. Ahogy
teltek a napok, éreztem a töltődést, hogy
egyre jobban tudok figyelni Istenre.
Ebben segítettek a reggeli közös imák, a
napokat záró szentségimádások, a csendes elmélyülés, a szívembe találó imák
és énekek, amelyek mélyen megérintettek, és közelebb vittek az Úrhoz. A
szervezők szabadidőt is biztosítottak a
délutáni előadások előtt, amikor lehetőségem volt rá, hogy azokkal a fiatalokkal
is beszélgessek, akikkel együtt érkeztem
a plébániánkról. Jó volt őket jobban
megismerni, hiszen itthon nem gyakran
találkozom velük. Én egy ilyen „gyümölcsös kosarat” hoztam haza Egerből,
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melynek gyümölcseiből szemezgetek, és
kínálom belőle családomat, barátaimat,
ismerőseimet.
Deák Betti
Gyermekfarsang
Nagy öröm volt számomra az idei
farsang szervezésében részt venni, pedig
nem volt zökkenőmentes. Az első találkozón reménytelennek látszóan kevesen
voltunk ahhoz, hogy mintegy 60 gyermek számára a farsangot előkészítsük és
kivitelezzük. Segélykérő levelünkre
aztán megtöbbszöröződött a lelkes szervezők száma. Az ezt követő találkozó
közös munkája igazi lelki felüdülés volt
számomra: összeállt a mese, a díszlet, a
jelmezek és a játékok. A kivitelezés még
sok munkával járt, és olykor éreztük úgy
is, hogy zátonyra futhat a hajónk, de a
Szentlélek szele végül révbe juttatott

bennünket. Külön öröm volt számomra,
hogy Farkas Ildi csodálatos díszletei
között, az általa varrt jelmezekben a
Csernyus család igazi „örömjátékos”
zenei kíséretével adhattuk elő Döbrentey
Ildikó (felnőttek számára is fontos üzenetet hordozó) „Hajómanó” című meséjét. A gyerekek pedig ismét szebbnél
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volna valami frappáns mondattal
elgondolkodtatni, de semmi nem jutott
az eszembe, és már a megálló is
következett, ahol le kellett szállnom.
Úgy éreztem magam - miközben az
ajtóhoz furakodtam -, mint egy iskolás,
aki kiesik a padból, annyira jelentkezik,
hogy valamilyen módon kifejezzem,
mennyire nem értek egyet vele, amikor a
férfi a körülötte ülőktől hangosan azt
kezdte kérdezni: „Miért, egyáltalán van
még, aki hisz Jézusban? Te hiszel? Te
hiszel? És ahogy megállt a busz a
megállóban, éppen tőlem kérdezte ezt,
amire kicsit kajánul, kicsit büszkén,
nagy-nagy örömmel tudtam hangosan
válaszolni: „Én hiszek”! Látva a hölgy
mosolyát, ennyi neki is, nekem is elég
volt.
K.R.
Szeretethimnusz
Pál apostol Szeretethimnuszát különösen kedvelem a Szentírásból. Bevallom
őszintén, ennek ellenére néhány sorát
nem értettem eddig: „..hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs
bennem, mit sem érek. Szétoszthatom
mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha
szeretet nincs bennem, mit sem használ
nekem.” Nem értettem, hogy az ilyen
hatalmas tetteket hogyan lehet szeretet
nélkül véghezvinni? Számomra egy
roma asszony által nyert értelmet ez a
szentírási részlet. Ez a cigányasszony
rendszeresen becsönget hozzánk három
gyermekével. Hajléktalanok, egy szállón
élnek. Már számítok rá, és igyekszem
nekik félretenni ezt-azt. Az egyik
alkalommal szeretettel vittem ki neki a
már összeállított csomagot, de kétszerháromszor is vissza kellett menjek, mert
még hol ezt, hol azt kért tőlem. És
mialatt bementem és újra kimentem a
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kapuhoz, egyre kelletlenebbül, rádöbbentem, hogy már nincs bennem
szeretet, csak mérgelődés. Adtam ugyan,
de szeretet nélkül, tehát mit sem használt
nekem…
„Egymás terhét hordozzátok!” Gal 6,2

Kedves Testvérek! Többünkben és a
Család Munkacsoportban (CsMcs) is
felmerült, hogy a levelezőlistákra feltett
imaszándékok kialakult gyakorlata (és az
imák gyümölcsei) nyomán továbbgondoljuk, hogyan lehetne egymást minél
kitartóbban és erősebben hordozni. A
nagyböjti időszakban szeretnénk szorosabb lelki- és imaéletet kialakítani a
plébániai közösség egészével. Voltak
már erre korábban is szép kezdeményezések. Bakó Dóra és Pappné Erzsike
szolgálata révén egy ideje már áll egy
ládikó a templomi belépőben, melybe a
testvérek imaszándékaikat dobhatták
bele, de úgy látszik, talán nem sokan
vették észre a dobozkát, vagy csak nem
merték igénybe venni, mert valahogy
nem forgott (eléggé) a köztudatban.

Mivel azonban sokunkban erős az igény,
hogy hordozzuk egymást, és működik a
Szentlélek, mindez folytatásra bátorít.
Ezért a nagyböjti időben szeretnénk az
imaszándékos dobozt jobban a köztudatba hozni, és mindenki szívügyévé
tenni. Szabó Máté készít egy fadobozt,
9
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először az életben úgy énekeltünk, mint
még soha azelőtt. Miután befejeztük az
AVE MARIAT, a templomban, ahol a
versenyt rendezték, teljes csend uralkodott,. És a tanárnő tiszteletére, Isten
dicsőségére megnyertük az aranyat.
Mervay Panka
Lelkipásztori statisztika (2011)
Keresztelések száma: 38 (2010-ben 32)
Elsőáldozók száma: 30 (2010-ben 14)
Házasságkötések száma: 13 (2010-ben 6)
Temetések száma: 73 (2010-ben 78)
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- Urnatemető építése:
21.339.979.- Urnatem. fenntartási költség: 294.592.- Plébániai rendezvények:
1.605.962.- Eszközbeszerzés:
219.090.- Papi Szolidaritási Alap:
525.000.- Temetőlelkészségnek:
307.000.- Célgyűjtések továbbítása:
473.000.- ÁFA kifizetés:
3.606.000.- Hittankönyv,
újság beszerzés:
498.839.- Közösségi Ház tervezése:
3.793.500.- Egyéb kiadás:
1.235.275.-

2011. évi kiadások összesen: 44.703.531.Ebből:
- Személyi jellegű kifizetések: 6.371.773.- Járulékok:
243.000.- Plébánia és iroda működési
és fenntartási költsége: 2.099.153.- Templom fenntartási költsége: 851.097.- Új templomi kazán:
1.239.994.-

szebb és ötletesebbnél ötletesebb jelmezeikben szálltak fel a farsangi hajóra.
Számomra a legnagyobb ajándék
mégis a szemükben csillogó vidámság,
bizalom és öröm volt. Köszönet érte
Nektek!
Bet

2011. évi év végi maradvány: 24.139.429.- Ft

Pénzügyi beszámoló a 2011. évről
Áthozat 2010. évről:
31.309.153.- Ft
2011. évi bevételek összesen: 37.533.530.Ebből:
- Önkéntes hozzájárulás
(egyházi adó):
1.386.800.- Adomány:
5.243.000.- Perselybevétel:
3.933.600.- Stóla, stipendium :
2.415.900.- Urnatemető bevétel (bruttó): 14.358.400.- Pályázatok:
1.372.000.- Mobilszolg. bérleti díj:
1.793.120.- Célgyűjtések:
506.000.- Célgyűjtés Közösségi Házra:
2.392.000.- Hittankönyv,
újság eladása:
145.490.- Térítési és egyéb díjak:
540.000.- Kamat, értékpapír hozam:
822.303.- Visszaigényelt ÁFA:
1.749.000.- Egyéb bevétel:
875.917.-
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A tavasz közeledtével újra indulnak
az év közbeni hittanos táborok!
Felsősök minitábora (5-9. oszt.):
Április 13-15.
Márianosztrai Gyalogos Ifjúsági
Zarándoklat: Április 28-30.
Alsósok minitábora: Május 4-6.
7-9. osztály kerületi közös hétvégéje: Május 18-20.
Írjátok be naptárotokba! Várunk!
Hétköznapi történet…
A minap történt velem hazafelé úton a
buszon, hogy felszállt egy idősebb
házaspár, akik mellettem ültek le, így
kénytelen-kelletlen fültanúja lettem a
férfi monológjának. Valamilyen vallással kapcsolatos kérdésben összekülönbözhettek, és a férfi nagyon csúnya
stílusban és kifejezésekkel szapulta az
egyházat, hogy az mekkora átverés,
szervezett bűnszövetkezett. Nagyon
rosszul estek a szavai, és a hölgyön is
láttam, hogyan húzza össze magát az
elhangzott vádak súlya alatt. Nagyon
szerettem volna rendre utasítani a férfit,
de csak olajat öntöttem volna a tűzre, ha
beleavatkozom a füstölgésébe. Jó lett
8

Hirdetések:
Február 24-én pénteken az esti mise
után 7 órától a plébánián beszámoló
az Országos Lelkipásztori Napok tapasztalatairól, aminek témája az Új
Evangelizáció volt.
Nagyböjt péntekjein keresztút a
templomban ¼ 6-kor.

Kerületi ifjúsági lelkigyakorlat
10-12. oszt. és egyetemisták részére
március 2-4. között Válon.
Március 11-én vasárnap a reggeli 8as és de. 10 órai szentmisék végén a
betegek szentségét szolgáltatjuk ki az
időseknek és a betegeknek.
Március 22-én este NABIT (Nagyböjti Ifjúsági Találkozó) a kerületben.
Farsangi bál a vadnyugaton!
A farsang időszakát hagyományosan a
nagy lakomák, bálok, mulatságok
jellemzik. A hosszú téli napok elűzésére
a hagyomány szerint maskarába bújnak
az emberek, hogy ily módon ijesszék el a
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hideget és a gonosz szellemeket. A
tavaszvárás e vidám hagyományának
ápolása mellett a mulatságoknak komoly
közösségépítő, közösséget összetartó
erejük is van. A bálok közelebb hozzák
egymáshoz a település lakosait, az iskola
diákjait vagy éppen egy plébániai közösség híveit. Hisz milyen jó dolog
kizökkenni a hétköznapok rohanásából,
eltölteni egy estét egy jó társaságban,
beszélgetni, táncolni, ismerkedni: közösségi életet élni.
Ezért is határozta el egyházközségünk
néhány lelkes tagja, hogy hagyományteremtő céllal farsangi bált szervez a
híveknek. Első farsangi rendezvényről
lévén szó természetes volt a bál szervezését övező izgalom, a kíváncsiság,
van-e egyáltalán érdeklődés egy ilyen
program iránt. Mi szervezők hittünk
benne, hogy igen. Sok-sok időt szántunk
arra, hogy elképzeléseinket, ötleteinket
összedolgozzuk, mindvégig bízva abban,
hogy minden bálozónak szép élményekben lesz része azon az estén. Az este
előkészítésében (és lebonyolításában)
rengeteg segítséget kaptunk - többek
között - idősebb testvéreinktől, a
fiataloktól, az Asszonyközösség tagjaitól, mind lelkesen jöttek, hogy kivegyék
részüket a teendőkből.
A farsangi bál mottójához hűen „Irány a vadnyugat!” - az estnek teret
adó Kastélydombi iskola aulája február
18-án igazi western hangulatot idéző
helyszínné változott, ami a gondosan
összegyűjtött díszleteknek - szalmabála,
nyereg, plakátok, korhű abroszok - voltak köszönhetőek. A bálra érkező vendégek mindegyike (!) az alkalomhoz
illően öltözködött föl, előkerültek a
coltok, kockás ingek, bőrmellények,
cowboy kalapok és sarkantyúk. A sápadt
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arcú testvérek mellett mindenki örömére
tiszteletüket tették őslakos indiánok is.
Márton atya köszöntő szavai után
megkezdődött a mulatság. Az est házigazdái, Katona Erzsi és Ágostházy
Szabolcs vezették az igen színvonalas
műsort, amelyben többen is felléptek
közösségünkből. Templomunk klasszikus kórusa, mint a „Préri Pacsirtái” egy
vidám country-dalt adtak elő, az Elpídia
családközösség „Szellemlovasai” pedig
zenés műsorral szórakoztatták a közönséget. A Szervezők csapata Szekulesz
Judit koreográfiája alapján készült
táncos jelenete igazi vadnyugati hőskort
idézett fel. Az est egyik fénypontja a
Balogh testvérek zenés fellépése volt,
amit a közönség vastapssal díjazott.
Természetesen volt tánctanítás (köszönet
érte Hős Csabáéknak) és fergeteges
táncolás is. A tombolajegyek sorsolása
után sokak vihettek haza az „Ezüst tó
kincseiből” értékes nyereményeket. A
fődíj egy 2 személyes vacsora meghívás
volt a Joe bácsi-ba. A késő éjjeli óra
ellenére a táncparkett folyamatosan
csábította a párokat és szólótáncosokat.
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közösségépítő programmal gazdagította
plébániánk életét, ahol több mint százan
töltöttük együtt az estét, szeretetközösségben és jókedvben, és amit nagyon várunk jövőre is!
Farkas Edit és Szekulesz Judit
Nagyon jól éreztem magam az I.
Plébániai Felnőtt Farsangi Bálon. A
műsorszámok színvonalasak voltak, a
tánctanítás pedig még kellemesebb hangulatot teremtett. Az este mintha elrepült
volna, olyan gyorsan eltelt. Már alig várom a következőt.
Brozsek Gyuri
Lelkiekben nagyon készültünk a plébánia farsangi rendezvényére, mely igazán vidám hangulatban telt. Sikerült új
embereket megismernünk, akik hasonló
érdeklődési körrel rendelkeznek, mint
mi. Ötletes volt a vadnyugati stílus, a
műsorszámok mindenkit szórakoztattak.
Reméljük, jövőre is lesz ilyen rendezvény!
Sztari István
A derű és vigasság olyan ajándék, ami
fontos része az életünknek. Mi ezt az
ajándékot éltük át szombat este szeretetközösségben, egy remek hangulatú farsangi bál keretében. Öröm volt látni,
ahogy a fiatalabb és idősebb testvérek
közösen vették ki részüket az előkészületi munkákból, majd együtt táncoltak, vigadtak.
Móni
Roráte februárban?

Öröm volt nézni, ahogyan minden
korosztály képviselte magát; és akikkel
vasárnaponként addig a padokban imádkoztunk együtt, most egymás vállát
átkarolva énekeltük: „A vonat nem vár,
elindult már…” Ez a bál egy olyan

Az egyik szomszédos plébánia gyakorlatából egy megkapó szokást vett át
plébániánk az idén. Sokan sajnálják,
hogy a népszerű és meghitt adventi
roráte miséknek karácsonykor vége
szakad. Hogy ebből valamit felelevenítsünk, Gyertyaszentelő ünnepén hajnali misét hirdettünk meg 6 órára, ugyanolyan sötét templomban, ahol villany
6
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nem ég, csak mécsesek és gyertyák
százai világítanak. Mivel a szentmise
ilyenkor gyertyaszenteléssel kezdődik,
még stílusosabb volt a szimbolika.
Különösen szép volt a sötét templomban
a karácsonyfák kivilágítása, ami mint
megannyi csillag ragyogott. Meglepően
sokan engedtek a hívásnak, így a rorátefeeling megvolt, amit erősített a mise
után kínált forró tea is.

Ökumenikus ifjúság…
A januári ökumenikus imahét keretében a kerületi egyházak összefogásával
megrendeztük a hagyományos ifjúsági
istentiszteletet, aminek a pestszentlőrinci
evangélikus templom adott helyet. Az
oldott hangú együttlét keretében öt felekezet (katolikus, református, evangélikus, baptista és Agapé-gyülekezetes)
részéről hangzott el egy-egy ifjúsági tanúságtétel. A katolikus egyházból
Mervay Panka hittanosunk osztotta meg
tapasztalatát, aminek rövidített összefoglalását itt olvashatjuk:
„Vegyétek magatokra igámat és
tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és
alázatos szívű vagyok, és nyugalmat
találtok a ti lelketeknek. Mert az én igám
gyönyörűséges és az én terhem könnyű.”
(Mt 11, 29-30) A mai világban, amikor
mindenki próbál beilleszkedni környe-
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zetébe, ebbe a felpörgött és önzővé vált
társadalomba, nehéz megőrizni a családunktól és az Egyháztól kapott
értékrendet. Mikor bekerültem mostani
iskolámba, attól tartottam, hogy egy
vallástalan gimiben nem fogok olyan
barátokat találni, akiknek hasonló az
értékrendje, mint az enyém. Számomra a
fenti igéből két szó volt nagyon fontos:
ALÁZAT és SZELÍDSÉG. Az alázat a
mai világban egyenlő a megalázkodással, a veszteséggel, alulmaradással... Amikor ráhagyatkozom az
Úrra, vagyis felveszem az „igáját”,
mindig segít. Így történt ez a felvételimnél is. Önerőből próbáltam meg, és
a ponthatárból természetesen kicsúsztam. Először Isten ellen fordultam és
haragudtam rá, amiért nem segít, aztán
szüleim tanácsára elfogadtam a helyzetet
és elvonultam imádkozni, teljesen Istenre bíztam a továbbtanulásomat. És Ő, aki
az egyetlen, aki segíteni tudott nekem
abban a helyzetben, nem váratott sokáig,
a ponthatár lejjebb jött és felvettek. Isten
kegyelmének egy másik jele életemben
az énekkari turné. Idén ősszel Olaszországba mentünk énekkari versenyre.
Mindenki a hatalmas élményekért, olasz
tésztákért, szép tájért és a buli kedvéért
ment. Énektanárnőnk, aki szklerózis
multiplexben szenved, egyre rosszabbul
volt. Mire megérkeztünk a verseny helyszínére, szinte nem is tudott magáról,
viszont a hosszú úton nagyon sokszor
elmondta, hogy mennyire szeretné, ha
megszereznénk az aranyat. Bár minket
az arany nem hajtott, mindannyiunkba
elültetődött a szándék, hogy a tanárnőért
a legjobbat akarjuk kihozni magunkból,
de a mezőny nagyon erős volt. Kiálltunk
a zsűri elé és elkezdtünk énekelni.
Karmesterünk nem is nagyon tudta, mi
történik, de mi egymásra figyelve
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