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EEM (Együtt Egymásért Máriával)
Március 22-én érkezett vissza templomunkba az a Mária
kép, amely október
első vasárnapjától zarándokolt
közösségünkben. Azért fordultunk ebben az imaláncban
Máriához,
hogy anyaként segítse
közösségünket növekedni szeretetben,
hogy
merjünk
szembenézni
a
nehézségekkel, és egyre inkább felelősséget tudjunk vállalni egymásért.
Minden családnál egy-egy hetet töltött a
kép, amelynek átadásakor közös
imádságban kértük a Szűzanya közbenjárását
közösségünkért,
családjainkért.
------- * -------Még ősszel járt nálunk a Mária kép.
Az első dolog, ami eszembe jutott, azt
szeretném most megosztani: Azon a
héten, amikor nálunk volt a kép, meglátogatott minket Gábor atya is és a kép
körül közösen imádkoztunk Szűz
Máriához, családjainkért, közösségünkért. Nem történt semmi különös dolog,
a gyerekek szokásos módon zsongtak
körülöttünk, mi ettől egy kicsit kínosan
is éreztük magunkat, nem is volt hosszú
az imádságunk. De azáltal, hogy most
Gábor atya is velünk volt, mégis
ünnepibb, különlegesebb lett ez az esti
közös ima a Mária kép körül. Jó érzéssel
tölt el, hogy Gábor atya hétről-hétre
minden családot meglátogatott és
közösen imádkoztak. Köszönet az
ötletadóknak, szervezőknek és Gábor
atyának. (Papp Juli)
------- * --------
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Advent első vasárnapján érkezett
hozzánk a kép, és úgy alakult, hogy már
aznap Gábor atya is meglátogatott
minket. Mindez együtt jó kezdetet adott
az adventi készületeinknek. Különös
öröm volt számomra, hogy négy éves
kislányunk annyira megkedvelte a Mária
hozzád száll imánk kezdetű dalt, hogy
utána még sokáig kérte, hogy ezzel
kezdjük az esti imánkat. (Kósa Kata)
------- * -------Nagy örömömre szolgált, amikor
hallottam, hogy a Mária kép útnak indul
családjainkban. Egyrészt mert tudtam,
nem vagyunk egyedül gondjainkkal,
nehézségeinkkel,
másrészt
pedig
közelebb érezhettem a Szűzanya
jelenlétét.
Azon a héten az ima kapcsán
megtapasztaltam, hogy a gondok és a
nehézségek kitartóbbá tesznek, és a
küzdelmeinkben szerzett tapasztalataink
új lehetőségekre készítenek fel, melyek
által többet adhatunk egymásnak.
Köszönöm a Szűzanyának, hogy egy
olyan családdal ismerkedhettünk meg a
kép átadásakor, akiktől sok pozitív és
megerősítő szavakat kaptunk mind a
gyerekneveléssel, mind a család összetartozásával kapcsolatban. Reméljük,
lesz alkalmunk még a Szűzanya
befogadására. (Révész Tünde)
------- * -------Nagy örömmel jelentkeztünk, hogy
részt vegyünk az Együtt Egymásért
Máriával imaláncban. Hálásak vagyunk,
hogy a Szűzanya közbenjárásával
imádkozhattunk közösségünkért. Különösen örültünk Gábor atya látogatásának, az imádságoknak, és a kép
továbbadásakor megélt találkozásoknak.
(Anita és István)
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Családos keresztút
Hagyomány már közösségünkben,
hogy a nagyböjti keresztutak egyikét a
családok szervezik, és részt vesznek rajta
a (kis)gyerekek is. S talán már az is
hagyomány - hiszen tavaly is így volt -,
hogy a Néri Szent Fülöp Kórus előadja
Sillye Jenő Keresztút című művét. A
zenekar tagjai heti két próbával, kemény
munkával készültek erre az alkalomra,
aminek meg is lett a gyümölcse, hiszen
gyönyörű, kiérlelt produkciót hallhattak
a keresztút résztvevői. Közösségünk
egyik legnagyobb kincse ez a zenekar,
ilyen hangzást, ilyen hangszeres és
énekes kvalitásokat kevés együttes
tudhat magáénak. A zenészek az utolsó
próba után fogalmazták meg gondolataikat Sillye Jenő művéről.
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nehéz, nehéz hanggal bírni, próbára teszi
a torkunkat, de megéri, mert gyönyörű.
Kósa Gergő: Egyszerűségével közénk
hozza és megfogalmazza Jézus szenvedéstörténetét, mert mindenki találkozik
egyszer a megfeszített szeretettel.
Günther Győző: Közelebb jutok ez
által a zene által Jézus áldozatához,
szenvedéséhez.
Csernyus Laci: Szeretem a munkát,
ami mögötte van, hangszerelünk,
szólamokat írunk, próbálunk, gyakorolunk, otthon a családban is leülünk és
foglalkozunk vele. Több dal is van, ami
megérint, mert megfogja a keresztúti
stáció mélységét. Gimnazista korom óta
ismerem ezt a zenét.
Csernyus Marci: Az iskolában
hallottam először ezt a darabot, ott
tanultam meg, és azóta él bennem a
vágy, hogy ezzel a kórussal is megcsináljuk, ami tavaly sikerült először.
Idén már több hangszerrel dúsítottuk a
kíséretet. Hálás vagyok a kórus kemény
munkájáért. (BD)
Beteglátogatók
"Amit e legkisebb testvéreim közül
eggyel is tettetek, velem tettétek!”

Fülöp Csilla: Sok olyan dal van
benne, ami nekem átadja a lényeget,
megjeleníti azt a drámát, ami itt zajlik.
Nagyon szeretem ezt a zenét, régebben
nagyon sokat énekeltem.
Boda Peti: Jó énekelni, nagyon közel
áll hozzám a dallamvilága.
Balogh Ivett: Farsang után kezdtük
gyakorolni, fel kellett eleveníteni
tavalyról. Az utolsó dal már nagyon

Másfél éve elkezdtünk páran az
Alacskai útra egy idősek otthonába járni,
hogy meglátogassuk azokat az idős
embereket, akik betegségük miatt még
az ágyukat sem tudják segítség nélkül
elhagyni. Sok-sok szép és nehéz
találkozásban volt részünk köztük. Ezek
megosztására hívtuk a testvéreket
március 11-én a plébániára. Elmondtuk,
kinek mit adott ez a közös szolgálat,
illetve arról is esett szó, hogyan néz ki a
gyakorlatban a havi egy látogatás. Aki
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azt a vigasztalást nyújtva nekik, amelyet
ő nyújt nekünk”. ( MK)
Tavaszi kiruccanás az alcsúti
arborétumba

esetleg nem tudott eljönni erre az
alkalomra, de szeretne többet tudni a
beteglátogatásról, keresse Gábor atyát.
Szeretettel
várunk
benneteket!
(Beteglátogatók)
Imaóra a meghalt magzatokért
Eddig három imaórát tartottunk
azokért a gyermekekért, akik elfogadták
az Isten életbe hívó és teremtő szavát, a
nap világát azonban már nem láthatták
meg. Mindhárom alkalom hozott lelki
megerősítést számomra.
Azt, hogy egy élet foganásának a
csodája szent, már korábban felismertem
az életemben. Kismamaként egy másik
ember életét hordozni is szent dolog,
erre is rájöttem az évek során. Arra
viszont, hogy egy ember koporsójának
lenni is szent dolog, csak az imaóra
kapcsán döbbentem rá.
Megtapasztaltam ezeken az alkalmakon, hogy lehetséges közösségben
imádkozni ilyen szokatlan célért. És jó
volt látni, hogyan kezd el élni a Szentírás
szava: „Ő megvigasztal minket minden
szomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik szomorúak,

Bár az idő borult volt, sőt esett azon a
reggelen… Helyi barátaink viszont
biztattak, hogy Etyektől már a nap is
előkukucskál. Így hát 4 elszánt család
kelt útra a plébániától, de voltak, akik a
helyszínen, ill. később csatlakoztak
hozzánk.
Elbűvölő volt a park és nemcsak a
híres hóvirágmező! Mindenhol a tavasz
varázsos ujjlenyomatára bukkantunk.
Jó volt kiszakadni a nagyvárosi lét
hétköznapjaiból, szippantani a hóvirágillatos levegőből, látni egymás lelkesedését, gyermekeink pajkosságát - és ez
csak a kezdet... (MKA)
------- * -------3 óra tavasz!
- ezt jelentette
számomra az alcsúti arborétumban tett
kirándulás. Bár döbbenetes az ellopott
kerítés látványa, mégis a természet győz
minden
emberi
rombolás
felett.
Felidőződött bennem a védett kert, mint
kezdetekkor a lélek kertje, ahol csak a
Teremtő Lelke
fújdogálhat. Nevető,
futkosó,
virágokra
vigyázó gyerekek,
ősi fák, épp csak
megszólalni nem
tudó
sugárzó
növények. Mozdul az élet és
vele mozdultam
én is. (E)
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Nagyböjti kísértéseink
Nagyböjt idején jó, ha tudatosítjuk
magunkban, hogy bármit megvonni
magunktól csak akkor van értelme, ha jó
szívvel tesszük, és jóra fordítjuk, amiről
lemondtunk. Vagyis a böjt akkor
krisztusi, ha
- oka: Isten irántunk való szeretetének
megtapasztalása,
- célja: megnyitni szívünket a Szentlélek előtt,
- módja: rejtekben,
- gyümölcse: Isten áldásai kiáradnak a
körülöttünk élőkre.
A böjt egy tudatos egyensúlyvesztés,
hogy kiderüljön, van-e mélyebb erőforrásunk. Megláthatom, hogy ha saját
gyöngeségeimet nem táplálékkal, élvezetekkel (pótcselekvéssel) töltöm be,
tudok-e Istenhez fordulni kiüresedett,
hiányokkal teli életemben.
Fel kell rá készülnünk, hogy a Sátán
akkor támad legerősebben, amikor
elhatározzuk, hogy rátérünk a jó útra,
mert akkor már van miről letérítenie. A
legnagyobb kísértés kezdete nem látszik
okvetlenül kísértésnek. Csupán egy
kérdés, amely Isten nekünk adott
parancsára vonatkozik: “Valóban azt
mondta Isten, hogy nem ehettek a kert
valamennyi fájáról?” Ha belebocsátkozunk a Gonosszal folytatott
párbeszédbe, biztosan elbukunk, mert ő
erősebb és okosabb nálunk. Csak az
segít, ha szóba se állunk vele, és ha a
Magasságbelit választjuk oltalmul. Azaz
meg kell tanulnunk határozott nemet
mondani („Távozz tőlem, Sátán!”), és
Isten jelenlétében élni.
Jézushoz hasonlóan Illés is kiment a
pusztába, de 40 napos tartózkodása
végére szellemileg összeomlott. Mózes a
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40 éves pusztai vándorlás végén elvesztette a föld azonnali öröklésének
lehetőségét. Jézus viszont 40 nap után
megerősödve hagyta el a pusztát, ezzel
adott nekünk példát, hogy kísértéseinkből, próbatételeinkből megerősödve kerüljünk ki. Ha ez mégsem
sikerül, akkor is van remény, Jézus a
Tábor hegyén Illéssel és Mózessel
beszélgetett, bukásaik ellenére eljutottak
Istenhez.

Elképzelhető, hogy az a szentírási
leírás, miszerint maga a Sátán állt Jézus
elé, egy irodalmi kép arra, milyen erősek
voltak Jézus kísértései. Mivel Jézus
emberként szenvedte el a kísértéseket,
elképzelhető, hogy neki is saját gondolatként bukkantak fel a rossz gondolatok,
mint ahogy ez velünk is történni szokott.
Ezek alapján Jézus első két kísértésének
kezdete - “Ha Isten Fia vagy...” - azt is
jelentheti, hogy Jézusnak kétségei
lehettek arra vonatkozóan, hogy valóban
Istennek a Fia.
Jézus első kísértése, hogy változtassa
a követ kenyérré, hasonlít Ádám és Éva
történetéhez, ahol almát kínált a Kígyó.
Ők elbuktak, de Jézus nem élt vissza a
hatalmával, nem tett csodát a saját
érdekében. A keresztről sem szállt le,
pedig megtehette volna. Jézus a
Szentírás öncélú (félre)értelmezésével
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szemben a biblia szavait helyesen
használva válaszol. Jó lenne, ha mi is
annyira jól ismernénk a Szentírást, hogy
élni tudnánk belőle.
A második esetben arra akarta
rávenni a Kísértő Jézust, hogy vesse le
magát a templom tetejéről, hiszen Isten
úgyis megmenti. Ez a Gondviselés
provokálása és az istenfiúság vakmerő
bizonyítása lett volna, de az istenkísértés
nem jó eszköz. Ha az Atya szándéka,
hogy neki adja a Királyságot, miért ne
vehetné el most egy látványos
csodával?! Jézus azonban nem az
emberek elismerésére vágyott, hanem
Atyja akaratát teljesíteni, így inkább
kiitta a szenvedés kelyhét. Nekünk is
jobb lenne, ha belső békességünk nem
attól függne, mit gondolnak rólunk az
emberek…
A harmadik esetben a Kísértő
felajánlotta Jézusnak egy magas hegyen
a világ összes országát, ha imádja őt.
Ezzel a szolgává alacsonyító birtoklási,
hatalmi vágyat próbálja meg felébreszteni Jézusban. Érdekes, hogy
halmozott hazugságokkal próbálkozik a
Gonosz: mintha egy magas hegyről a
gömbölyű föld teljesen látható lenne, és
mintha a Gonoszé lenne az egész világ.
Sokszor a túl sok hamisság téveszt meg
bennünket.
Azáltal, hogy Krisztus is kísértést
szenvedett, bízhatunk abban, hogy
megértően fordul hozzánk kísértéseink
közepette is. Ha pedig végül mégis
elbukunk, bánjuk meg bűnünket, hogy
elnyerhessük a bocsánatot. Az igazi
bűnbánatot bűnvallás követi, és törekvés
a kapcsolat helyreállítására (pl. Péter
bánata), a rossz bűnbánatot erős szégyen
kíséri, amit menekülés, elrejtőzés követ
(pl. Ádám és Éva, Júdás). Ahhoz, hogy
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objektívebben lássuk magunkat és
bűneinket, és változtatni is tudjunk
rajtuk, meg kell szabadulnunk a szégyen
érzésétől
és
hinnünk
kell
a
megbocsátásban! Akkor tudjuk megélni
a megbocsátást, ha hiszünk a
feltámadásban, mert a feltámadás által
javítja ki Isten bűneink következményeit, ezáltal törölve el bűneinket!
(Major Kata)
Jézus szíve család csoport
Plébániánkon több mint 30 éve
működik a Jézus szíve család, amely egy
imacsoport. Jelenleg 10 tagja van,
azonban alapításakor közel 30 fő volt.
Sajnos tagjaik nagyobb részét az Úr
mára magához szólította, így szükséges
lenne új tagok belépése. A csoport
működésének
célja,
hogy
Jézus
Urunkkal a legbensőbb kapcsolatba
kerüljenek a tagok. Szent Pál hívta fel
arra a hívek figyelmét, hogy öltsék
magukra Krisztust, mivel Benne jelent
meg Isten emberszerető jósága, mindez
korunkban a Jézus Szíve tiszteletben
fejeződik ki. A Jézus Szíve tisztelet
előkelő helyet foglal el ma is a
különböző lelkiségi mozgalmak között,
mivel elvezeti a keresztény embert Jézus
benső világának megismerésére, az
általa meghirdetett tanítás és általa élt
élet
személyes
életünkben
való
alkalmazására.
A
csoport
tagjai
törekszenek erre, a Jézussal való
személyes benső életre való eljutásra.
A Jézus szíve család csoport hétfőtől
csütörtökig és szombaton, a misék előtt
fél órával rózsafüzért imádkozik, majd a
pénteki mise előtt 1 órával rózsafüzért és
litániát. Minden hónap első csütörtökén
vezetett szentségimádást, míg első
vasárnapokon szentségimádást tartanak a
6
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szentmise előtt. A csoport vezetője Papp
Sándorné (Erzsi), aki itt hívná fel
mindenki figyelmét, hogy nagypénteken
kell elkezdeni az Irgalmas Istenhez szóló
imakilencedet. Az imakilencedet 9
napon át kell imádkozni, ami húsvét
utáni szombaton telik le, és befejezéseként az imacsoport az Isteni Irgalmasság
vasárnapján (fehérvasárnapon), vagyis
másnap,
15
órakor
Irgalmasság
rózsafüzért és litániát fog imádkozni
templomunkban, melyre szeretettel
várják nemcsak csoportjuk tagjait,
hanem MINDENKIT. Amennyiben
valaki elvégzi a kilencedet, valamint
szentgyónást végez és nincs bocsánatos
bűne sem, akkor a kilenced végén teljes
búcsút nyerhet. (Viki)

Szülői Találkozó
Még Márton atyától és Bönöczk
Anditól örököltem ezeket a komoly
evangelizációs alkalmakat, melynek
keretében az elsőáldozásra készülő
hittanosok szülei találkoznak havonta
egyszer a plébánián. Hitoktatásom ideje
alatt két évig Márton atya vezette, aztán
egy évig Gábor atya, szeptembertől
pedig én vettem át Szarvas Vikivel.
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Utólag visszagondolva, teljesen függetlenül attól ki is vezette, minden évben
kohéziós erőt teremtett a szülők között
ez az alkalom; akik nem feltétlenül
ismerték személyesen egymást a
szentmisékről vagy egyéb más közösségi
programról.
Ezeken
az
estéken
megosztják egymással hitbeli, olykor
gyermeknevelési gondjaikat, beszélünk
arról, hogyan élik meg ők azokat a
titkokat, amelyeket a gyermekek élnek
meg s hogy hogyan tudják ez által az
elsőáldozásra készülésben segíteni őket.
Vannak, akik mélyen megnyílnak
ezeken az estéken.
Természetesen egyikünk sem tudja a
„tutit”, hisz minden gyerek és család
más és más. Ám ha a hitbeli fejlődésükben minden fontos szereplő: a
szülő, a hitoktató és a plébános
egyszerre van jelen, ha tudunk és
merünk örömeinkről, gondjainkról,
„közös”gyerekeinkről őszintén beszélni
egymásnak, ha nyitott szívvel tudjuk a
másikat meghallgatni, ha tudunk együtt
nevetni, imádkozni; nos, ezek csak jó
gyümölcsöt teremnek!
Hála a szülői találkozóknak minden
évben megmarad néhány szülő és
gyermeke a közösségben – az
elsőáldozás után is. Ez óriási öröm!
Egyébiránt a gyermekek is csak akkor
maradnak benn a közösségben, ha stabil
a szülői háttér.
Az elsőáldozás nem a gyermek
magánügye, az egész család számára
fontosnak kell lennie! Megható látni
például minden tavasszal, hogy a hittanosok első gyónása előtt a szülők is
készülnek, elvégzik ők is a szentgyónást.
Ezúton is szeretném megköszönni az
„ideieknek” (is), hogy az otthoni, esti
teendőket félretéve lelkesen, nyitott
szívvel jönnek!  (H. Judit)
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2014 évi pénzügyi beszámoló
Az újonnan megalakult képviselőtestületünk első ülésén elfogadta a 2014es évről szóló pénzügyi beszámolót,
amelynek legfontosabb elemeit et az
alábbiakban mutatjuk be:

2015. március
Belgyógyászati Klinikára. Négy napig
volt ott, állapota napról-napra romlott,
ezért átszállították a János kórházba.
Lányom nap mint nap kisírt szemekkel
jött haza. Én próbáltam őt vigasztalni „a
férjed meggyógyul”, persze férje
állapotát
ő
látta,
nem
bízott
felépülésében. 2-3 hétig nem evett,
többször volt az intenzív osztályon,
illetve oxigénszobában.
Többször szívtak le vizet a tüdejéről,
ezt követően 5-6 órát kellett neki
mozdulatlanul feküdnie. Közel 6 hetet
töltött a János kórházban, közben 19 kgot fogyott, de hála ISTENNEK
meggyógyult. Én közben többedmagammal imádkoztam gyógyulásáért
és kétszer kértem szentmisét. Miután
hazajött
a
kórházból,
lányom
megkérdezte
tőle:
„tudod
miért
gyógyultál meg?” „ Anyukám és sokan
mások imádkoztak gyógyulásodért”.
Kedves Testvérek, az imának nagyon
nagy ereje van, Jézus meghallgatja és
segít a betegen, mint ahogy ezt sokansokszor már megtapasztaltuk.
Vejem meggyógyulásáért és hazatéréséért hálamisét kértem.

Egy igaz történet
Kedves Testvérek!
Szeretnék egy igaz történetet megírni,
melyből mások is okulhatnak. Lányom
férjéről, a vejemről és az ő gyógyulásáról szól a történet.
2014. december 28-án nagyon fulladt,
nem kapott levegőt. Hívtuk az orvosi
ügyeletet, de nem jöttek ki. Vejemet
beszállítottuk hozzájuk. Mivel állapota
sürgős kezelést igényelt, beutalták a

A vejem meggyógyult, a lányom
megnyugodhat, hiszen minden nap
reggel ment a kórházba és csak későn
este, holtfáradtan tért haza.
Köszönöm
mindenkinek,
aki
imádkozott velem lányom férjének
gyógyulásáért. Isten fizesse meg!
Köszönöm, hogy megírhattam, és hogy
olvassátok!
Imádságos
Marika
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Nagyböjti lelki nap plébániánkon
Mottó: „Aki nekem szolgál, az engem
kövessen, s ahol én vagyok, ott lesz a
szolgám is.” (Jn 12,26)
2015.
március
21-én
került
megrendezésre
plébániánkon
egy
nagyböjti lelki nap, a Verbum Dei
Közösség két nővérének vezetésével. 33
testvér vett részt a lelki napon,
képviseltette magát a 20 évesektől
kezdve minden korosztály.
A
lelki
nap
ráhangolódással
kezdődött, majd a nővérek által hozott
képek közül mindenki választott
magának
egyet,
amelyről
utána
mindenki elmondta, hogy miért épp azt
választotta, mit jelent neki a kép. Én egy
hegyen
imádkozó
Jézus
képet
választottam, melynek meleg színei
fogtak meg elsőre, valamint Jézus – első
látásra – magánya, azonban ott volt vele
Isten is, hisz imádkozott. A ráhangolódást követte Zsuzsa nővér előadása.
Először elgondolkodtatott azon, hogy mi
vezetett el minket a lelki napra, milyen
Jézussal szerettünk volna ott találkozni,
vagy Jézus esetleg valamit üzenni akart
vele nekünk? Ezt követően búzaszemmel
szemléltette a mottó mondanivalóját,
vagyis ha nem adjuk át magunkat az
Úrnak, akkor Ő nem tud működni
bennünk, mint ahogy a búzaszem is, ha
nem hal el, vagyis nem hull földre, nem
tud szárba szökkenni, hogy teremni
tudjon. Isten arra hívott minket, hogy
neki éljünk, Krisztushoz hasonlóvá
váljunk. Búzaszemnek lenni a polcon
értelmetlen, azonban hogy tanítványok
legyünk, egy döntés kérdése. Sokszor
mondjuk, hogy Jézus tölti be életünkben
az első helyet, de ez valóban így van,
bármikor Jézus rendelkezésére állunk?

2015. március
Mernünk kell dönteni arról, hogy
engedjünk Isten hívásának még akkor is,
ha ez a hívás először megijeszt.
Folyamatosan kérnünk kell az Urat,
erősítsen meg minket, hogy követni
tudjuk őt, szolgái tudjunk lenni, mint
ahogy a földre hulló búzaszem, mert
ennek következtében tudunk szolgálni.
Jézus életünkbe való beengedéséhez
kérhetjük a Szentlélek, vagy akár Mária
segítségét is, hogy tanítson meg minket
imádkozni.
Az előadást elmélkedés követte,
amelyet mindenki maga végzett 3
szentírási idézet által, majd kis
csoportokban beszélgettünk Ferenc pápa
nagyböjti üzenetéről és következett az
ebéd. Gábor atya mindenkire gondolt,
még a fiatal fiúkra is, mint ahogy a húst
nem evőkre is.

13
óra
tájban
átvonultunk
mindannyian a templomba szentségimádásra, amely alatt lehetőség volt
szentgyónás végzésére, valamint a
korábban kapott búzaszemek földre
helyezésére, hogy lehetőséget kapjanak a
szárba
szökkenésre,
a
termésre.
Összességében egy megindító, elgondolkodtató, szép napot tölthettünk
együtt, amely nem ért véget ott és akkor,
hiszen otthoni elmélkedésre is bőven
adtak lehetőséget az aznap hallottak.
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Köszönjük a szervezők és a nővérek
munkáját, Isten áldása kísérje őket. (HV)
------- * -------Az idei lelki nap különösen szép
élménye volt a számomra a lelki
tartalom mellett, hogy a plébániánkról
minden korosztályból jöttek testvérek.
Együtt lehetettünk mi családosok,
fiatalok és idősebbek. Lehetőségünk volt
a kiscsoportban és a szünetekben is
jobban megismerni egymást, a különböző nézőpontok sokat gazdagítottak
bennem. Megosztottuk egymással, hogy
kölcsönösen nagy igényünk van arra,
hogy többet legyünk így is együtt. Talán
ez is bekerülhetne a jövőbeni célkitűzéseink közé. (KE)
------- * -------Miért is volt jó részt venni a lelki
napon? - kérdezem magamtól.
Először is: Zsuzsa nővért évek óta
ismerem. Szeretem gondolatait, mindig
tud újat mondani. Szeretem, ahogy
láttatja a dolgokat, új nézőpontból
közelít egy-egy evangéliumi részhez.
Most is ezt tette, mindezt mosolygósan,
könnyedén. Ismét tudtam töltekezni,
sikerült valamit hazavinnem magammal,
amin „rágódhatom”, dolgozhatom még
egy darabig. (Hogyan nézem Jézust?
Engedem-e „megmosni a lábam”? Mit
kell lemosni magamról? Akarok-e
közösségben lenni Jézussal? ) Köszönet
ezért neki.
Másodszor: Sok mindenkit ismerek a
plébániáról, de még többeket nem. Most
is voltak olyan testvérek, akiket csak
látásból ismertem, de még nem volt
alkalmunk „találkozni”. A kiscsoportos
beszélgetés így adott még egy ajándékot.
Három testvéremnek nem csak a nevét,
hanem egy-egy gondolatát is megismer-
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hettem. Így ha legközelebb találkozunk,
már meg tudjuk szólítani egymást, már
van miről beszélnünk, már nem leszünk
idegenek egymásnak, már van honnan
folytatnunk, már volt egy találkozásunk.
Köszönet ezért is. (PJ)
Megalakult a liturgikus
munkacsoport
Plébániánkon immár hivatalosan is
van egy kis csapat, melynek tagjai azt
tűzték ki célul, hogy Gábor atya segítői
legyenek
mindenben,
ami
a
szertartásokhoz kapcsolódik. Az első
megbeszélés témája a közelgő nagyheti
és húsvéti liturgia részletei voltak. A
jövőben a csoport nemcsak a liturgiával,
hanem a zarándoklatok, imaalkalmak,
keresztutak, szentségimádások szervezésével is fog foglalkozni, vagyis
mindennel, ami plébániánk lelki életét
érinti. Sok tehát a feladat, jut belőle
bőven azoknak is, akik még kedvet
éreznek ahhoz, hogy részt vegyenek
ebben a munkában. (BD)
A házasság művészete
Isten alapvető tervének megértése
2015. április 24-25-én egy videófilmsorozatra épülő rendezvény kerül
megrendezésre plébániánkon, azoknak a
házaspároknak, akik erősíteni szeretnék
kapcsolatukat, függetlenül attól, hogy
hány napja, éve vannak együtt. A
rendezvényen való részvételi díj 1000
Ft/pár, amely összeg hozzájárulás a
program költségeihez (szombaton ebéd
és
frissítők).
Igény
esetén
a
gyermekvigyázást
is
szervezünk.
Bővebb információkat a templomban
elhelyezett tájékoztatókon kaphattok.
(HV)
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A lehetetlen ügyek szentje
Casciai Szent Rita (1381-1447 )
Talán többeknek feltűnt, hogy Szent
Rita szobra átkerült a bejárathoz egy pár
hónapja. Most erről a szentről írok egy
pár szóban, akihez bajainkban, bánatunkban, megpróbáltatásainkban és szenvedéseinkben
egyaránt
bizalommal
fordulhatunk.
Ünnepe:
május 22.
Cascia
városában
született, idős szülők
gyermekeként, majd ott
is élt. Korán férjhez
adták egy erőszakos,
hozzá nem illő emberhez, akit szeretett volna
jó útra téríteni. Férje
bántalmazta, azonban
Rita mindent eltűrt,
azzal a feltétellel, hogy
templomba járhasson,
majd sikerült imáival
és engedelmes lényével
férjét megszelídítenie
és megtérítenie. 2 fia
született férjétől, akit
18 év házasság után
haragosai
meggyilkoltak.
Fiai
bosszút esküdtek apjuk
haláláért. Rita legyőzve
fájdalmát megbocsátott
a tetteseknek, sőt azt,
aki irgalmáért esedezett
még segítette is.
Férje halálát követő évben mindkét fia
is meghalt, nem ismert milyen okból.
Mindezek után Rita zárdába szeretett
volna vonulni, amit özvegysége miatt
háromszor elutasítottak, de végül a
Mária Magdolna Ágoston-rendi szer-
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zetesközösség
casciai
kolostorába
beléphetett. A nővérek közül kitűnt
türelmével, szeretetével, s mindezt
magasztalással illették mindazok, akik
kapcsolatba kerültek vele. Méltán
nevezték el a „lehetetlen ügyek
pártfogójának”,
mert
kilátástalan
esetekben is sokszor megmutatkozott
hatékony segítsége.
Azért
imádkozott
folyamatosan,
hogy
részt vehessen Jézus
szenvedéseiben, állandósult
szenvedéseit
példamutató türelemmel
viselte el. A hagyomány
szerint egy ima alkalmával egy tövis fúródott homlokába Jézus
töviskoszorújából, ami
elmérgesedett és életének következő 15 évét
elkülönítve
töltötte.
Naponta
háromszor
ostorozta magát, annyira, hogy volt, hogy
elájult. Egy ostorozást a
megholtakért, egyet a
bűnösök megtéréséért és
egyet pedig a jótevőiért
ajánlott fel. 66 éves
korában hunyt el. Halála
után azonnal megindult
közbenjárására a csodák
áradata.
1737-ben
boldoggá, majd 1900ban szentté avatták.
Halála után testét
nem temették el, mert az
nem indult romlásnak.
Koporsóját a mai napig a casciai Szent
Rita templomban őrzik.
Magyarországi kegyhelye Budapesten
a Szent Rita kápolnában található (VIII.
ker. Kun u. 5.). (H.Viki)
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Könyvajánló

Első csütörtökön: 17 órakor Jézus Szíve
Család imaórája
Első vasárnapon: 17 órakor szentségimádás
Gyóntatás: A szentségimádások alatt.
Vasárnap a szentmisék előtt. Plébánossal való
egyeztetéssel egyéb időben is.
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.

Szeretettel ajánlom,
így a böjti idő vége
felé, húsvét ünnepéhez közeledvén a
Szent Gellért Kiadó
és Nyomda gondozásában újra megjelentetett Richard
G. Furey CSsR:
Mária keresztútja
című könyvecskét,
mely segít még
jobban elmélyülni Jézus szenvedéseiben.
Mária végigjárta fiával az első
keresztutat. Ebben a könyvecskében
végig kísérhetjük, hogy mit élt át az
anya, miközben fiát látta szenvedni.
Mária szemszögéből nézhetjük Jézus
szenvedését,
amit
a
mindennapi
életünkre is kivetít a szerző, ugyanis
minden állomás végén az egyes
állomásokhoz kapcsolódó hibáinkat tárja
elénk, az emberi gyarlóságunkkal
szembesít, felnyitja a szemünket, és egy
fohásszal zárja az adott állomás
gondolatait.
Segít,
hogy
minél
inkább
elmélyüljünk Jézus szenvedéseiben,
minél inkább megértsük, hogy mit tett
értünk, és így még inkább szerethessük
őt. (-s-i)

PLÉBÁNIAI HITTANCSOPORTOK
2014/2015-es tanévben

SZENTMISÉK RENDJE
A hittan helyszíne a plébánia kertjében
lévő „Cserkészház” (amelynek bejárata a
Címer u. felőli oldalon lévő kertkapunál
van) vagy a plébániai tanács- illetve az
emeleti terem.
A hittancsoportokhoz az év folyamán
később is lehet csatlakozni.
Impresszum
Kiadja: Pestszentimrei Római Katolikus Plébánia (1188 Budapest, Nemes u. 17-19.,
pestszentimre.plebania@gmail.com). Felelős kiadó: Lak Gábor plébános, Felelős
szerkesztő: Bönöczk Péter; Honlap: www.pestszentimre.plebania.hu

Vasárnap: 8, 10 és 18 órakor.
Hétköznap:
Hétfő: változó
Kedd, Szerda, Csütörtök, Szombat: 7 órakor
Péntek: 18 órakor
Minden pénteken: 17 órakor imaóra és az esti
mise után csendes szentségimádás 19 óráig.
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