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Gyerekprédikáció

SZENTMISÉK RENDJE

A tanév kezdetével újra van
gyerekprédikáció a vasárnapi 10-es
miséken. Az evangélium üzenetét kézzel
fogható jelképekkel, játékokkal viszi
közelebb az 5-10 éves korosztályhoz ez
a néhány percnyi tanítás.

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

Plébániai Baba-mama klub
Új időpontban, kedd délelőtt várjuk
szeretettel azokat az anyukákat és
kismamákat, valamint
még nem
bölcsődés, nem óvodás gyermekeiket,
akik szeretnének mondókázni, imádkozni,
gyermeknevelésről,
párkapcsolatról, vallásos témákról beszélgetni,
vagy csak egy jót játszani a gyermekükkel egy kisgyermekes közösségben!
Új anyukák! Gyertek bátran! Újítsuk
meg közösen ezt a kis közösséget, mely
sokat tud jelenteni mind a babáknak,
mind a mamáknak!
Várunk minden kedden ½ 10-től ½
12-ig a plébánia tetőterében! (szervezők)

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.

A hittanok helyszíne a Plébánia tanács- illetve
emeleti terme.
A hittancsoportokhoz az év folyamán később is
lehet csatlakozni.
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Közös plébániai ima
Közösségi imára kérlek Benneteket,
amellyel előkészíteni és kísérni tudjuk
plébániánk idei nagy projektjeit: a
Szentlélek Szemináriumot és a
tervezett Alpha kurzust.
Egy évvel ezelőtt kerestem, mi is
lehet Isten szándéka a közösséggel, mit
tegyek: az itt lakó hívek
hogyan kapcsolódhatnának egybe
egyre mélyebben Istennel és
emberrel?
Hiszem, hogy
életünkben egyegy kerülőút is
a
kegyelem
útjává válhat, és az is egyre világosabb,
hogy egyszerre szükséges számunkra számotokra és számomra is - az első
szeretethez való visszatérés: rátekinteni
és a szemébe nézni annak, Aki előbb
szeretett. Ugyanakkor Vele együtt
odafordulni azokhoz, akik már keresik
Őt és segítségre van szükségük, hogy
megtalálják. Emiatt választottam az

alábbi imát, amely jól kifejezi, hogy
nekünk magunknak is szükségünk van
Őrá ahhoz, hogy mások számára is meg
tudjuk mutatni:
Befejezted, Uram, megváltásunk
egész művét. Megadtad apostolaidnak
Szentlelkedet. Elküldted őt, hogy az
igazságot megerősítse a
szeretet által. Ez ideig
nádszálak
voltak
tanítványaid.
A
szeretet által oszlopokká erősödtek.
Ezt a Lelket kérem
tőled. Tekintsd hát
egyszerűségemet,
növeld
szeretetemet, hogy Neked tetsző módon
teljesíthessem akaratodat, s mindazt,
amire rendeltél. Ámen.
Jézus biztat bennünket: "Ha ketten
közületek valamiben egyetértenek a
földön, és úgy kérik, megkapják
mennyei Atyámtól" (Mt 18,19)
Gábor atya
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Veni sancte

Óvodás hittan

Szeptember 6-án tartottuk a tanévnyitó Veni Sanctét, melyen Gábor atya
bemutatta a hitoktatókat. Az óvodásokat
idén is Deák Betti és Linkáné Ács
Melinda fogja tanítani, a plébániai és az
iskolai alsós hittanokat Himberger Judit
tartja, míg a pestszentimrei iskolák felső
tagozatosainak Szarvas Viki tart órákat.

Két éve kezdődött a hitoktatás a
pestszentimrei óvodákban. Linkáné Ács
Melinda négy óvodába jár rendszeresen,
az előző tanévben 90 gyerek járt az
általa tartott foglalkozásokra. Tapasztalatairól a plébániai pikniken mesélt. A
beszélgetés közben túrófánkokat sütött,
melyekhez a masszát 5 kiló lisztből, 5
kiló túróból és 40 tojásból maga állította
össze. Akik ettek belőle, tanúsíthatják,
hogy nagyon finom volt.
ÖHL: Hogyan lettél hitoktató?
Linkáné Ács Melinda: Gábor atya kért
meg, és rövid gondolkodás után igent
mondtam. Úgy éreztem, a Lélek indít rá.
Ez egyfajta misszió, mert az óvodákban
olyan gyerekekkel találkozom, akiknek a
családja – egy-két kivételtől eltekintve –
nem jár a templomi közösségbe. Vannak
köztük olyanok, akik nem is hívők vagy
nem katolikusok. Manapság már óvodás
korban is sok a különóra, a szabadidős
foglalkozás, és a szülők egy része
ilyennek tekinti a hittant is. Sok idő, sok
imádság kell ahhoz, hogy ezek a
családok eljöjjenek a templomba is.
ÖHL: Honnan merítesz ötleteket a
hittanóráidhoz?
LÁM: Gyerekkoromban én is jártam
hittanra, de látom, hogy azok a
módszerek ma már nem működnek.
Megpróbálom játékosan átadni Isten
üzenetét. A mai gyerekek mindig újat
várnak, játékosnak kell lenni, mert
színes a világ, és ezzel kell felvennünk a
versenyt. Ötleteket, segítséget kapok az
egyháztól, de jó lenne, ha még több
szakmai segítség állna a hitoktatók
rendelkezésére.

A Veni Sance utáni pikniken Gábor
atya megáldotta a nyári építkezésekkel
kialakított új helyiségeket: új műhely és
új mosdó készült a garázs mögött, a
cserkészház alapjait pedig betonozás
erősíti. Ugyanabban az órában a
Szentatya arra szólította fel az európai
plébániákat, hogy fogadjanak be egy-egy
menekült családot. A pápa kérésének
értelmében a cserkészházat a közeljövőben alkalmassá kell tennünk arra,
hogy egy család menedéket találjon a
falai között.
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Mikor
Erzsébet
asszonynak
(Kindelmann Erzsébet) Mária azt
mondja, hogy nem bírom már a
szívemben tartani ezt a Szeretetlángot,
hanem ki szeretném árasztani az egész
világra (lsd. Áraszd Szeretetlángod ...)
akkor ezzel azt mondja, hogy a
Szentlélek annyira áttüzesítette a szívét,
annyi forró szeretet van benne Isten
kegyelme által, hogy már szétfeszíti.
Annyira közel van Istenhez, a szeretet
forrásához, és annyira átjárja egész
lényét, hogy muszáj megosztania. Ez a
Szeretetláng nem más, mint Jézus
Krisztus. Ahogyan a Rózsafüzér is
Jézushoz akar minket közelebb vinni,
úgy Mária Szeretetlángja is Krisztus felé
vezet. Arra mutat rá, hogy a Szentlélek
készséges és alázatos befogadása
magával hozza azt a csodát, hogy Jézus
lakást vesz, élővé válik bennünk. Jézus
maga lesz, aki bennünk él, és ekkor
mondhatjuk Szent Pállal: „Élek, de már
nem én, hanem Krisztus él énbennem”
(Gal 2,20).
Mit jelent az, hogy Krisztus él
bennem?
Nem mást, minthogy a lelkek megmentéséért Jézus ugyanúgy munkálkodik
tovább, mint földi élete során. Immáron
az Ő testét magunkhoz véve és Szent
Lelkétől áttüzesítve, mi lettünk az Ő
földi teste.
Jó, na de mik a konkrétumok?
Nem más, mint amit az Evangéliumban találunk: Krisztus tetteit kell
folytatnunk. Mit tett Jézus? Hirdette az
evangéliumot, tanított, imádkozott,
gyógyított, csodákat tett azért, hogy az
emberek
higgyenek
és
el
ne
kárhozzanak. Üdvtörténetünk csúcsa
pedig, hogy Jézus vállalta értünk a halált
és kihúzta annak méregfogát. Megváltott
minket, áldozatával kiengesztelte Istent,
így
üdvözülhetünk.
Éppen
ezért
áldozatot kell hoznunk, böjtöt és imát
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kell vállalnunk testvéreink lelki üdvéért,
engesztelnünk kell nekünk is. Nem
utolsó sorban, ehhez kapunk egy rövidke
imádságot, amely ha elterjed, akkor
ennek a Szeretetlángnak kiárad kegyelmi
hatása az egész világra, ezzel meggyengítve a Gonosz hatalmát felettünk.
Erzsébet asszony lelki naplójában
ezekhez kapunk útmutatást, mélyebb
betekintést Isten tervébe és működésébe.
Ezeket az útmutatásokat pedig maga
Szűz Mária és Jézus nyilvánította ki
számunkra, egyrészt életük tanúságával,
másrészt a XX. és XXI. századi
megnyilatkozásaikkal. (B.)
Új vezető a Néri Szent Fülöp kórus
élén
Csernyus Mártontól Kósa Gergő vette
át a Néri Szent Fülöp Kórus vezetését. A
megszokott, magas színvonalú hangzás
mellett újdonság a vasárnapi 10-es mise
előtti közös énektanulás, és az, hogy a
kórus nem a karzaton foglal helyet,
hanem visszatértek a padsorok elé.
Októbertől tervezzük két újabb énekes
közösség indítását is: egy hangszeresénekes gyerekkórus és egy klasszikus
kórus is alakulgat plébániánkon. Az
utóbbit kántorunk, Kovács Krisztián
szervezi, és azt reméli, hogy legkésőbb a
karácsonyi ünnepkörre már szolgálni fog
a liturgiákon a kórus. Hordozzuk
imáinkban a szándékokat, és minél
többen vegyünk részt a kórusok
munkájában!
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A második bölcső

Szeretetláng?

Gazdára talált a második bölcső,
melyet a Szent József műhely készített,
és megszületett Johanna, Kalmár-Milei
Ágnes és Milei József első gyermeke. A
kicsi lány Szarvas Marika néni első
dédunokája. A szülők elmesélték, hogy
amikor hazavitték a bölcsőt, kitették az
udvarra, míg helyet készítettek neki.
Mire kimentek érte, egy tökéletes szív
alakú falevelet fújt a bölcsőbe a szél.

A Szeretetlángról annyit tudtam, hogy
az idősebb testvérek között a
Rózsafüzért
sokan
mondják
a
Szeretetláng betétével. Ismertem a
szövegét is (Áraszd Szeretetlángod
kegyelmi hatását az egész emberiségre
most és halálunk óráján). Tudtam azt is,
hogy Erdő Péter elfogadta ezt a
mozgalmat, ami ráadásul Magyarországról indult el. Azt is tudtam, hogy
Dél-Amerikában ez a mozgalom hatalmas erővel bír.
Mindössze ennyi tudással vágtam neki
a Szeretetláng Fesztiválnak (aug. 29.,
Máriaremete). Hat előadást, tanúságtételt
hallgattam meg a Szeretetlángról. A nap
végére azt hiszem sikerült megértenem
ebből annyit, amennyi az ész számára
hozzáférhető. Ezt szeretném most
megosztani veletek.
Az angyali üdvözlet
Jézus a Szentlélektől fogantatott.
Mikor Gábriel közli Máriával, hogy fiút
fogan a Szentlélektől, és ez a gyermek
Isten fia lesz, Máriának mindössze ennyi
a válasza: Íme az Úrnak szolgálóleánya.
Azt is tudjuk, hogy Mária szeplőtlen
fogantatott, tehát az eredendő bűnök
terhe nélkül. Mária, mint kiválasztott
van jelen kezdettől fogva. Az eredendő
bűn alóli mentessége, ez az ajándékul
kapott kegyelmi állapot mintegy
előkészíti az angyali üdvözlet fogadását,
vagyis a mi Urunk Jézus Krisztus szűzi
foganását. Mikor Gábriel azt mondja,
hogy a Szentlélek fogja beárnyékolni,
ezzel nem mást mond, mint hogy a
Szentlélek fogja Mária egész lényét
betölteni és átforrósítani, hogy ebből a
teremtő Isten fia megszülethessen. A
Szentlélek Jézus lelke. Tehát Jézust
magát fogadja be Mária, mind a lelkét,
mind pedig a testét (a magzatot).

Harmadik olyan házaspárunknak, akik
első gyermeküket várják, az idő
rövidsége miatt nem sikerült bölcsőt
készíteni, ők egy barackfát kaptak,
melyet a templomkertben ültettünk el.
Reméljük, hogy Turza Magdolna és
Gergely, és fiuk, a szeptemberben
született Máté sokszor fognak még
szüretelni a fa gyümölcséből.
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ÖHL: Hogyan zajlanak ezek a
hittanórák?
LÁM: Délutánonként megyek, miután
a gyerekek már meguzsonnáztak. Ennek
az az előnye, hogy mire vége a
hittannak, általában a szülők is megérkeznek a gyerekeikért, így velük is tudok
beszélgetni. Ezeknek a beszélgetéseknek
is nyilván szerepük volt abban, hogy
néhány kisgyerek már eljutott a
plébániáig is, és részesülhettek a
keresztség szentségében.
Nálunk járt Erdő Péter
Szeptember 5-én plébániánk volt a
házigazdája az egyházmegye elsőszombati ájtatosságának, melyet dr. Erdő
Péter bíboros úr vezetett. A közösen
elmondott rózsafüzér és a szentmise
végén a bíboros atya megköszönte
plébánosunk, Gábor atya munkáját, és
kifejezte afeletti örömét, hogy egy élő
közösséget
talált
plébániánkon.
Dicséretet kaptak a szentmisén szép
számmal szolgáló ministránsok, és a
bíboros atya örömmel hallotta, hogy
rendszeresen ülésezik a képviselő
testület.
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Nyári családos tábor
Istenem, de gyorsan elrepült ez a nyár
is, és mennyi minden történt már a tábor
óta. Ezért nem is tudom összeszedni az
együttlét történéseit, időrendben semmiképpen sem. Így maradnak az emlék- és
élményfoszlányok, amit három fogalom
köré próbálok rendezni:
Fiatalok: Ebben az évben a szükség
úgy hozta, hogy több „import” gyerekvigyázóra is szükség volt a feladatok
ellátásához. Jöttek tehát olyan lányok és
fiúk, akiket a közösség előtte nemigen
ismert, és akik hozták magukkal a saját
nyitottságukat, jókedvüket, így nagyon
hamar beilleszkedtek, és a köz megelégedésére terelgették, szórakoztatták és
altatgatták a kicsiket. Nem volt könnyű
dolguk, hiszen volt olyan nap, amikor
délelőtt és délután is rájuk voltak bízva
gyermekeink, míg mi, felnőttek a
lelkünk építésén fáradoztunk. Szerencsés
kombinációként számos muzsikus is
akadt közöttük, így nagyon széppé tették
azokat a miséket, amiken zenés
szolgálatot is adtunk.
Lelki nap: Idén, az eddigiekhez képest
új módon, úgy szerveződött a tábor,
hogy az egyik nap nagy részét Renátó
atyával töltöttük, aki Avilai Szent Teréz
életén és főleg A Belső várkastély című
írásán keresztül egy nagyon inspiráló
előadást tartott az Isten - ember
viszonyról. Magam nagyon régen
hallottam olyan - mondjuk úgy teológiai előadást, amely ennyire
felcsigázott volna, és amely ennyi
gondolatot indított volna el bennem. És
nagyon jó volt, hogy az esti
beszélgetések mind valamiképpen, de
szerencsére kevéssé direkt módon
szintén az előadásban felvetett témák
köré szerveződtek.
Kirándulás: Zircre mentünk, nagyon
szép, nagyon jó volt minden. Az idő, az
apátság, a könyvtár, az arborétum és
különösen a csak nekünk celebrált,
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nagyon-nagy felénk fordulással, figyelmesen megtartott mise. (Ezen a ponton
nem tudom magamban tartani e néhány
nap számomra talán egyetlen, de
meghatározó negatívumát: rossz volt
pásztortalanul lennünk a táborban.)
Zircről az Akli majorba mentünk, ahol
nagyon vegyes benyomásokat szereztem
egy alternatív, gazdálkodó életformáról.
Számomra (echte városi emberként)
egyszerre voltak vonzók a természetközeliség, az önellátás, a finom ízek, a
régi szépség maradványai és ugyanennyire taszítók az elképesztő igénytelenség nyomai. Nem értek hozzá, de
valahogy kételkedve fogadtam, hogy ezt
csak így lehet… Mindenesetre nagyon
örültem, hogy ilyen értékes tapasztalat
birtokába jutottam.
Még egy dolog eszembe jut erről a
napról: Példaszerű volt, ahogy a
közösség megoldotta, hogy az autóval
nem rendelkezők is részt tudjanak venni
a kiránduláson. Ha kellett többször is
fordultak a kocsik Zirc és Akli major
között, hogy mindenki oda- és
visszajusson.
Kevesebben voltunk, mint az elmúlt
években, de nagyon remélem, hogy
minden résztvevő ugyanolyan jól érezte
magát és épült is annyit, mint én.
Köszönet a Jóistennek és evilági
munkásainak, a szervezőknek a 2015-ös
családos táborért. (Csernyus Laci)
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Az idei családos táborba is szép
számmal összegyűltünk. Ugyan kicsit
kevesebben voltunk, mint az előző
években, de több új, első táborozó család
is részt vett a táborban. Volt olyan
igazán új család is közöttünk, aki
plébániánkhoz, közösségünkhöz csupán
tavasszal csatlakozott. A résztvevők
legfiatalabbika egy 6 hetes kisbaba volt.
Több szempontból is rendhagyó volt
az idei családos tábor. Négy nap alatt
négy különböző atyával (köztük egy
szerzetessel) találkoztunk. A tábor lelki
programjának a felépítése is eltért az
eddigi hagyományoktól. Az előadások
koncentráltan, szombat délelőtt és
délután kaptak helyet a programban. A
gyerekvigyázásban más plébániákról
érkező fiatalok is bekapcsolódtak.
(Ezúton is köszönet és hála érte. Szükség
volt rájuk.)
A csütörtök esti játékos formájú, de
sokszor mégis mély tartalmú beszélgetéseket másnap, egy egész napos
kirándulás követte. Péntek délelőtt
Zircen az Apátságban számunkra tartott
szentmise után, a könyvtárat, az
arborétumot, az egyháztörténeti kiállítást
és a természetrajzi múzeumot nézhettük
meg. A délutánt a Zirchez közeli Akli
majorban töltöttük el, ahol először is
megvendégeltek bennünket egy finom
gulyáslevessel és házi készítésű süteménnyel. A majorban a halomba rakott
szénabálákon órákig játszottak, ugráltak
a gyerekek. Továbbá részt vehettünk az
állatok etetésében, terelgetésében, sajtot,
gyapjú
karkötőket
készíthettünk,
megismerkedhettünk különféle gyógynövényekkel és gyógyhatásukkal. A
gyerekek traktoron utazták be a major
területét, a vállalkozó kedvűek pedig,
UAZ teherautón nézhettek körül a
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környéken. A vacsorára kemencében
sütött kenyérlángost mi dagasztottuk és
készítettük el. A gyerekek, az ifjúság és
a felnőttek is sokféle és főként közös
élménnyel gazdagodtak.
Szombaton „lelki napot” tartottunk.
Renato atya Avilai Szent Teréz Belső
várkastély című művéről, illetve annak
alapján az istenkapcsolatról tartott
nagyon élvezetes, tanulságos, olykorolykor meghökkentő, elgondolkodtató
előadást. Ez idő alatt (délelőtt és délután
is) az ifjúság vigyázott a gyerekekre.
Nagy feladat volt ez számukra, de
nagyon jól helytálltak. Köszönjük.
Vasárnap a tábort egy tanulságos
mesével, a gyerekek számára kis kézműveskedéssel, valamint a gyerekvigyázók
felejthetetlen énekkari előadásával (a
Miatyánkot énekelték el szuahéli
nyelven) zártuk. Ezután egy győri
templomba látogattunk el szentmisére.
Most, akik nem voltak, azok is
megismerhették az élményeket, amelyeket a négy nap alatt kaptunk. Remélem,
jövőre még többünknek lesz kedve részt
venni plébániánk közös családos
táborában.
Nem maradt más hátra, mint
köszönetet mondani szervezőtársaimnak,
és buzdítani mindenkit, aki kedvet érez
magában a 2016-os tábor szervezéséhez,
az már most jelentkezzen Gábor atyánál.
(Salamon Adrienn)

2015. szeptember
portyázó felsőseink három nappal
korábban útnak indultak, túráztak,
játszottak és mindent felfaltak, amit az
ifik egy-egy étkezéskor eléjük tettek.
Célállomásuk a hidegkúti turistaház volt,
ahova megérkezve tábort vertek és
nyugodalmas állomra hajtották a fejüket
azzal a gondolattal, hogy másnap érkezik
az alsós sereg és kezdetét veszi az
állótáborunk. Ez alatt az este alatt fordult
velünk a világ, hiszen sorra kezdtük
kapni azokat a híreket, melyek szerint a
tervezett szálláshelyünk nem lesz képes
ellátni minket a következő héten. Az
érkezésünket megelőző néhány napban
ugyanis a szárazság miatt szinte abszolút
megszűnt a víznyomás a kisházban.
Sokat
mérlegelve
elengedtük
az
eddigieket és újrakezdtünk mindent: a
nyár közepén, egyik napról a másikra
táborhelyet keresni 60 ember számára.
Néhány telefonnak és sok-sok segítő
kéznek hála, a felsősökért már hajnalban
buszt tudtunk küldeni, és új szálláshelyet
találva, a tervezett indulásunk napján,
szinte a tervezett időben útnak indultunk
mindahányan Dágra. Ahol már minden
mehetett tovább úgy, ahogy elterveztük,
és úgy is, ahogy nem terveztük.
Kegyelmekben gazdag hét volt. (Boda
Gabi)

Nyári hittantábor
Sokszor gondolkodunk azon, mi tesz
emlékezetessé egy nyári gyerektábort,
melyik pillanat az, ami eszünkbe fog
jutni évek múlva arról a hétről. Idén, azt
hiszem, mindenki számára fokozott
izgalommal teli volt az indulás. A
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