Pestszentimrei
Öröm

Hír

Levél

A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja
X. évfolyam 4. szám (85.) - 2013. április

Mennybemenetel
- a mi fölemelkedésünk Az ünnep könyörgése szépen
mondja: „Krisztus mennybemenetele
egyben a mi fölemelkedésünk! Ahová ugyanis a Fő eljutott dicsőségben,
oda kapott meghívást az egész test,
az Egyház, reménységben.” Milyen
messze van már ez attól a
mondattól, amit a bűnbeeséskor kellett hallania
az embernek: „Por
vagy és visszatérsz a
porba.” Mekkora a
kettő között a kontraszt! Mi hát az ember? A Teremtő képmása, amelynek eredője a mennyben
van, vagy a föld sara, ami hiába tápászkodik, végül csak elterül? Hogy mi végre jutunk, rajtunk
áll. Ezért mondja
egyik szentbeszédében Szent Ágoston:

„Kedves Testvérek! Üdvözítőnk felment az égbe, mi tehát ne tévedjünk
el a földön.” Szemléletes kép! A por
is gondolhatja, hogy hol a helye: ott
ahol a csizma tapodja… Vagy pedig
csillagpor, amelyből egy milligrammot hozott le a földre a Stardust
űrszonda, miután 7 év alatt
4,6 milliárd km-t tett
meg az űrben… Ne
tévedjünk el a földön.
„A mi hazánk a
mennyben van” – írja
Pál apostol. Amivel
nem azt akarta mondani, hogy odafent,
hanem hogy a szeretet rendjében, a Teremtő Isten szívében.
Ennek útját mutatta
Jézus minden lépésével. Mi pedig ő utána
megyünk.
Reménységben.
Márton atya
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Alsós minitábor (ápr. 5-7.)
Idén áprilisban az alsós minitáborunknak Nagybörzsöny adott helyet. Izgatottan vártam már, mert több olyan első
osztályos hittanos is velünk tartott, akik
azelőtt még sosem táboroztak velünk.
Ilyenkor mindig kíváncsian várom és
figyelem, vajon megtalálja-e helyét a
többi táborozó között, tud-e könnyen
akklimatizálódni, s egyáltalán, jól fogjae magát érezni. A rutinos táborozók
hamar birtokukba vették a házat. Néhány
perc elteltével a szobába belépve kalimpáló lábak, emeletes ágyról leereszkedő
cipők, kiterített hálózsákok, s vacsorára
készülvén a hazulról hozott elemózsiák
előbányászásának és kifelé vándorlásának egyvelegét tekinthettük meg.
A tábor napjait megelőző időjáráselőrejelzés alapján komoly kétségeink
voltak afelől, vajon el tudunk-e menni
majd kirándulni. A jó Istennek hála
végül sikerült, jó nagyot túráztunk az
éppen tavaszi öltözetét felöltő természetben, rövid időre még a felhők között
megbújó napot is megláttuk. A gyerekek
itt is elemükben voltak, láthatóan nagyon
élvezték a patakon való többszöri átkeléseket, a vezetők vidám énekét, a kisvasutazást.
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Szombat délután rózsafüzért készítettünk. Kitartóan ügyködtek a gyöngyökkel, koncentrálniuk kellett, így a hosszú
nap után volt, akit el is nyomott az álom
fűzés közben.  Munkájuk végeztével külön kérésünk nélkül is - lassabban haladó társaik segítségére siettek. Az esti
ima keretében elimádkoztunk egy tizedet. Különleges emlékként őrzöm a
képet, ahogyan kis ujjaik között ki-ki
morzsolgatja a maga füzérét. Visszatértünkkor nagy örömömre mindegyik
újoncot rajtakaptam a templomkertben,
ahogy szüleiknek lelkesen ígérték ölelés
közben: „Jövök a következőre is!”
Sz. Judit

A nyári Hittantábor időpontja a
felső tagozatosoknak 2013. július
22-31. Ebből az első 3 nap portya. Az
alsósok tábora július 25-31. Helyszín:
Mecsek-Zobákpuszta-Vargányatanya.
A plébániai Családos Tábor ideje
július 11-14. Győr, Apor Vilmos
Katolikus Kollégium
Rajzpályázat
Rajzpályázatot hirdetünk hittanosainknak, minden korosztálynak. A Hit
Évéhez igazodva az alsó tagozatosok
témája: „A mi templomunk”. A felső
tagozatosok és ifi hittanosok a hitüket
jeleníthetik meg akár rajzban, akár kézzel fogható más formában, szabadon
választható anyagok (pl. gyurma, agyag)
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felhasználásával. Leadási határidő 2013.
június 2. Az elkészült művekből kiállítás
készül, mely a június 9-i pikniken lesz
megtekinthető.
Felsős minitábor
A tavaszi felsős minitábor Tahiban
volt április 12-14. között. Kellemes és
meghitt hétvégét töltöttünk ott jó néhányan családias légkörben. A reggelt mindig közös imádsággal kezdtük, ahol zsoltároztunk, énekeltünk és könyörgéseket
olvastunk fel. Szombaton reggeliztünk
és elindultunk kirándulni. Túránkon végigjártuk az „Öröm útját”, ahol állomásonként két-két ember beszélt annak az
állomásnak a jelentéséről, az életünkben
játszott szerepéről, fontosságáról.
A szentmiséken két ifi vezető mesélt
az életéből olyan eseményeket, amik
kapcsolódnak egy-egy evangéliumhoz.
Ezek a tanúságtételek szolgáltak prédikáció gyanánt. Tanulságosak voltak
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Tetőtér-beépítés
Újabb építési munkálatok kezdődtek
egyházközségünkben. A jelenlegi plébániaépület 2002 őszén készült el. Az
épületet kezdettől úgy tervezték, hogy a
tetőtere később beépíthető legyen, és a
lépcső is megépült hozzá. Közösségi
tereink jelenlegi szűkös volta miatt szükségessé vált a beépítés, ezért 2012-ben
elkészültek a tervek, és 2013. április 4én megkezdődtek a munkálatok. A kivitelező Solymos József - urnatemetőnk
építője - június közepére ígéri a befejezést. A tetőtérben egy nagy közösségi
termet alakítunk ki bukóablakok beépítésével. Ennek egyik sarkában melegítőkonyha készül. Lesz még egy kisebb
vendégszoba és egy mosdóhelyiség WCvel és zuhanyzóval. Az építés költségei
közel 6,5 millió Ft-ra rúgnak, amelynek
legnagyobb részét, 5 millió Ft-ot reményeink szerint minisztériumi pályázatból
tudunk fedezni.
Június 9-én vasárnap a 10 órai tanévzáró szentmise után lesz a hagyományos
egyházközségi piknik a templomkertben! Úgy tervezzétek, hogy velünk tudjatok maradni közösségi együttlétre és a
bográcsos ebédre.
Templom-felújítás

mindannyiunk számára. Az estéken mindenféle játékot játszottunk, amik viccesek, és szórakoztatóak voltak. Azt hiszem, hogy mindenki lelki és testi
javakkal eltelve tért haza. Én nagyon
élveztem a tábort, várom már a következőt.
D.L. (6. oszt.)

Tavaly nyáron szinte teljesen megújult a templomunk. A főhajó új tetőszerkezetet kapott, megtörtént az elektromos felújítás, a külső-belső festés és a
tornyot is felújítottuk. A munkálatokból
egyedül a szentély maradt ki, amely nem
fért bele az Európai Uniós pályázatba.
Az építkezést idén nyáron folytatjuk, a
kivitelezővel való szerződéskötés küszöbön áll. Megújul a szentély tetőszerkeze-
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te, a templombelső így ismét egységes
képet mutat majd. A szentély elektromos
felújítása és festése is megtörténik, valamint a templom négy sarkában lévő
helyiségek cserepezése. A munkálatokhoz a Főegyházmegye a költségek nagyobbik részével, 8,5 millió Ft-tal járul
hozzá.
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főleg az tetszik, hogy az egész templom
be van szőnyegezve! Nem cserélném el
egy csili-vili padlóra (ez persze csak saját vélemény)! A kedves embereket már
nem is említem...!
S. Júlia
Kedves Testvérek! A Karitász mcs.
szervezésében május 25-én, szombaton
ismét vendégül látjuk a rászorulókat,
hajléktalanokat egy déli ebédre. Hívjuk
régi, illetve új testvéreinket, hogy segítőként bekapcsolódjanak ennek szolgálatába. A szolgálat 9-től ½ 2 -ig tart. Jelezzétek részvételi szándékotokat az alábbi
elérhetőségeken: Boda Éva 30/9466535; Kovács István: 30/949-4228.
Köszönettel, Karitász mcs.
Márianosztrai Zarándoklat

Jó hír, hogy az építkezés alatt a templomot nem kell majd bezárni, mivel a
szentély - mint munkaterület - teljesen le
lesz választva. Az oltárt a szentélyből
ideiglenesen a főhajóba, a padsorok elé
hozzuk, és így a szentmiséket zavartalanul meg tudjuk tartani.

Plébániánkról 10 bátor fiatal indult
útnak, hogy április utolsó hétvégéjén
részt vegyen a XXXIV. Márianosztrai
Ifjúsági Zarándoklaton. Át a Pilis és a
Börzsöny hegyein a Hit ösvényeit kerestük. Örömünkre idén három vagány 5-6.
osztályos hittanos leány is fölvette a bakancsot:

Templomunk
Azt hiszem, hogy ez a templom minden egyes alkalommal tartogat valami
meglepetést! Kezdve azzal, hogy hallom
a templom harangját. Mindig is vágytam
arra, hogy a templom közelében lakhassak, és lám, megadatott! Milliószor hálás
vagyok Mennyei Apukámnak mindenért! Már régen szerettem volna leírni,
hogy mennyire tetszik a templom.
Kisebb, mint amikben eddig jártunk és
mégis sokkal nagyszerűbb! Kedvesek a
színei, nagyon gondosak és tiszták a
terítői, nincs sok díszítés, de mégis elég,
nagyon szépek a keresztúti állomások, és

A túrák a nagy zsákkal hosszúak voltak, de a legtöbb élmény, ami megmaradt, az csupa jó. Szerintem Pipacsot, a
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barátságos kancát és gazdáját (aki egy
cowboy-ra hasonlított), senki nem felejti
el. Az első éjszaka hűvös volt. Másodszorra, a hegytetőn szabad ég alatt aludtunk páran, de sajnos hajnalban ránk szakadt az ég. Hazafelé a kisvasúton az
erdélyiek közelében ültünk, és végig
nevettek, jókedvűek voltak. Olyanok is
voltak, akik nem nagy hátizsákkal jöttek,
hanem mindennap odahozták kocsival,
és este hazavitték őket. Én nagyon élveztem, és remélem, jövőre többen jönnek.
S.K. (5.o.)

Most voltam először a Márianosztrai
zarándoklaton, de úgy érzem, nagyon
sok lelki élménnyel gazdagodtam. Igaz,
nehéz volt a hátizsák, de megérte, mert
gyönyörű helyeken gyalogoltunk. Az
egyik kedvenc élményem az volt, amikor
2 és fél napos túra után elértünk a Kiengesztelődés-hegyéhez, és megpillantottuk Márianosztrát. Örülök, hogy ott lehettem!
Cs.K. (6.o.)
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ma esti hatos misét átszenvedtem. Mit
kellett volna tennem velük? Nem bírta
kikerülni a fülem ezeket az igéket:
„Lássuk hát, igazak-e a beszédei. Figyeljük meg, mi végre jut! Mert ha az
igaz az Isten gyermeke, akkor az Isten
pártjára kel, és kiszabadítja ellenségei
kezéből. Tegyük próbára, gúnyoljuk és
bántalmazzuk, hogy megismerjük szelídségét és kipróbáljuk türelmét! Ítéljük
gyalázatos halálra, mert - saját szava
szerint - Isten oltalmában részesül!”
(Bölcs 2,17-20) Na ebből egyest kapok,
mert szitkozódva zavartam el őket. Aztán a következő ige: „Aki befogad egyet
is e kicsinyek közül, engem fogad be.”
Te, Uram, ezt azokra értelmezted, akiket
mások megvetnek... Attól félek, a tegnapi eset után nehezebb lesz befogadó
lélekkel tekintenem cigány testvéreimre.
Ez az ige is elégtelennel zárva... Cigányok esetében sajnos gyakori a megvetettség, és az iskolában a többségük
hátrányos helyzetű. Ergo, szeretni kéne
őket és segíteni a felzárkózásukat. Én
tanár leszek és tuti, hogy ilyenek sokan
lesznek az osztályomban. „A felülről
származó bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny,
irgalom tölti el, és gazdag termést hoz,

Prevenció hivatások részére
Máriabesnyőről hazafelé jövet a vasútállomás felé haladva, nem jó utcába fordultam, és néhány kis cigánygyerek belém kötött, aztán leköpdöstek... Olyanok
voltak, mint valami kis ördögök, mint a
Mel Gibson Passióban azok a torz kis
gyerekek Júdás körül. Nagyon jó volt…
Hogy miért? Gondolkoztam róluk, és a
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nem részrehajló, nem képmutató… Honnan vannak háborúságok és veszekedések köztetek? Nemde onnét, hogy bűnös
vágyak csatáznak tagjaitokban? Kívántok valamit, és nincs meg. Harcoltok és
háborúskodtok, de nem a tiétek, mert
nem kéritek. Kértek ugyan, de nem kapjátok meg, mert rossz szándékkal kéritek.” Rám ez jutott még! A szolgálatra
való alkalmasság... Én nagyon sokat álmodok, de eddig két dolgot kivéve valamennyi álmom mások életében vált

valóra és nem az enyémben. Nekem
pedig végig kellett ezt néznem. Akarok
szolgálni: az Eukarisztiát. De nem lehet.
Nem vagyok a szolgálatra alkalmas,
mert csak bizonyítani akarom velük a
rátermettségemet... De a rátermettség
pont a békével és az irgalommal kezdődne, ami - a fentieket olvasva - a
cigányokkal vagyis a megvetettekkel
szemben nincs bennem. Én csak kaparászok itt, nem szolgálok. Semmi alázat
nincs a szolgálatomban. Hiába a sok
templomtakarítás... Persze felajánlottam
a sok munkát engesztelésnek, de nagyon
sokszor dúltam-fúltam odabent, elégedetlen voltam dolgokkal és panaszkodtam az Istennek. Azt akartam mindvégig,
hogy valaki azt mondja, hogy nagyon
klassz az, amit csinálsz... Az már
Jézusnak is fájhat, hogy egyértelműnek
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veszem az ő kinyilatkoztatásait, hogy
adja nekem őket, és simán elfeledkezem
a bűneimről. Egyáltalán nem igyekszem
a bűnök elkerülésére. Túl sok dolgot tudok Jézusról, de ettől még nem vagyok
olyan, mint ő. És mivel nem vagyok
olyan, mint ő, nem értem, miért érnek
olyan megalázások, mint őt. Nem értem,
és azt sem, hogy mit kéne tenni, amikor
leköpnek fényes nappal az utcán. Mert
Jézus - bár béketűrő volt, nem volt egy
értetlen mulya figura.
És a zsoltár is telibe talált. „Isten, szabadíts meg engem nevedben, hatalmaddal
szolgáltass igazságot nekem! Hallgasd
meg imádságomat, fogadd füledbe szám
szavait. Mert idegenek keltek föl ellenem, erőszakosak törnek életemre, akik
nem tekintenek Istenre. Íme, azonban,
Isten megsegít engem, s az Úr oltalmazza lelkemet.” (53. zs.) Mindig is áldozat
akartam lenni Neki, hálából. Szolidaritást vállalni Vele. De így csak egy
ostoba vagyok. Nem szentéletű, akit a
megtestesült nyugalom szigetének látnának, aki ha kinyitja a száját, elámulnak
rajta, mert olyat mond, amit senki...
Most, hogy gyönyörű álmaim szertefoszlanak - bár Jézus váltig állítja, hogy ő
egyet sem felejtett el, és hozza a példákat, hogy mik történtek már meg
eddig -, úgy tűnik, nem oly varázslatos
az Istennel való kapcsolatom, mint azt
gondolni lehetne. Ma is magamban görnyedten gubbasztottam a vonaton. Egyszer csak azt kezdte mondani: „Te az én
feleségem vagy. Mit gondoltál? Nekem
van türelmem kivárni, hogy szeretni tudj
és szerethető legyél.” Hát igen, kezd
összeállni a kép a hivatásokról általában.
Jézus azokat választja ki, akik a 'normál'
életben valamiért kiállhatatlanok volnának. Isten azért választja a gyarlót, mert
rajta jobban látszik a Dicsőség. És mert
6
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ő ráér kivárni, míg ezekből - belőlem lesz bármi is.
Marcsi
Lelkiéletre hangolva 7.
Ebben a részben tovább haladunk az
igeliturgia lépcsőfokain. A szentírási részek és az őket összekötő zsoltárversek
(Graduale) és Alleluja után felhangzik az
evangélium. Az Alleluja jelzi számunkra, hogy elérkeztünk az igeliturgia csúcsához, és Jézus a tanítói szerepet maga
veszi át a pap személyében. Az ő élete
példázza számunkra a legtökéletesebb
önátadást az Atyának. A pap „Az Úr
legyen veletek!” felszólítással adja tudtunkra, hogy Jézus nem csak tanít bennünket, hanem tanításának megértésére
egyedül vele és általa leszünk igazán
képesek, az ő kegyelméből adatik meg,
hogy egy szentmisén minden ember
számára másként hangzik a tanítás és az
életére vonatkoztatott útmutatás, figyelmeztetés és ösztönzés. A pap felhívására
adott válaszunk (És a te lelkeddel.) nem
csak azt jelzi, hogy aktív, párbeszédes
formában vagyunk jelen, hanem hogy
maga a pap is rászorul az isteni kegyelemre, hogy befogadója legyen a
tanításnak, és méltó lehessen arra, hogy
közvetítse számunkra Jézus üzenetét a
Homíliában (szentbeszéd). Az evangélium végén a pap egy másik formulával
zárja az ige olvasását: „Ezek az
evangélium igéi.” Maguk a formulák is
jelzik, hogy ez a pont az igeliturgia
legmagasztosabb része, s az evangéliumot csak az erre a szolgálatra szentelt
személyek (diakónus vagy pap) olvashatják fel, mert ez Krisztus sajátos papi
hivatásának egyik megnyilvánulása a
misében. (Minthogy azt olvassuk a Zsidókhoz írt levélben Jézusról: „Pap vagy
te mindörökké Melkizedek rendje sze-
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rint.”) A pap az evangélium után
szentbeszédet tarthat, hogy sokoldalúan
kifejtse az Írás mondanivalóját, rávilágítson a történeti háttérre, és gyakorlati,
megvalósítható perspektívába helyezze
számunkra. Miután ez megtörtént, a tanításon megindulva (vasárnap és főünnepeken) megvalljuk hitünket a Hitvallásban (Credo), melynek egy rövidebb és
egy hosszabb formáját is használja a
liturgia. Majd a pap bevezeti az egyetemes könyörgéseket, vagyis a hívek
kéréseit, melyeket - az egyház által előre
megfogalmazott módon az egész Anyaszentegyházra és a világra vonatkoztatva
- az Isten elé tárunk. A kéréseket a pap
egy imával zárja, és Jézus közbenjárását
kérve nyújtja át az Atyának („Jézus
Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és
uralkodik a Szentlélekkel egységben.”).
Ez a könyörgés egyben az igeliturgiát is
lezárja.
Marcsi

Önkéntes hozzájárulás
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 sek-
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restyében. Kérünk Benneteket, hogy
anyagi hozzájárulásotokkal támogassátok egyházközségünket!
Plébániánk bankszámlaszáma:
Pestszentimrei Római Katolikus
Plébánia
10103881-45238100-01000004

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

2012/2013-es tanévben

Urnatemető

CSOPORT
Óvodások
(kis- és középsős)
Óvodások
(nagycsoportos)
1. osztály
2. osztály
(elsőáldozók I. év)
3. osztály
(elsőáldozók II. év)
4. osztály
5. osztály
6-7. osztály
8-10. osztály
(Kisifi)
11. o.-tól és
egyetem (Nagyifi)
Házas hittan

Urnatemetőnkben urnahelyeket lehet
váltani 10 ill. 25 évre. A családi urnahelyek megváltása el nem évülő!
Az urnafülkék megváltási árai:
Férőhely

25 évre

10 évre

urnák száma

Ft, ÁFÁ-val

Ft, ÁFÁ-val

1
165.000.82.500.2
270.000.- 135.000.3
330.000.- 165.000.4
420.000.- 210.000.5-6
100.000.50.000.Családi urnahely
1.000.000.örökmegváltásra!

Felnőtt Katekézis

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).

Felnőtt Bibliaóra
Nyugdíjas Klub

IDŐPONT
Hétfő ½ 5 óra vagy
Csütörtök ½ 5 óra
Kedd ½ 5 óra
Csütörtök ½ 5 óra
Szerda ½ 5 óra
Hétfő ½ 6 óra
Kedd 6 óra
Szerda ½ 5 óra
Kedd ½ 6 óra
Csütörtök 6 óra
Szerda ½ 7 óra
hónap 2. péntek ½ 9
Kedd ½ 8 óra
(páratlan hetekben)
Kedd ½ 8 óra
(páros hetekben)
Hétfő 3 óra
(páros hetekben)

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 is lehet csatlakozni.

Első vasárnapon az esti szentmise előtt
egy órával szentségimádás.
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