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Gábor atya
Az ALPHA kurzust egy anglikán
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Szent Imre misztériumjáték
Szép ajándékot adtak plébániánk
közösségének a fiatalok, amikor a
templombúcsú ünnepére misztériumjátékban jelenítették meg Szent Imre
életének epizódjait. Az eredeti, középkori szövegekből összeállított darabot
Boda Gabi vitte színre. Szent Istvánt
Csernyus Áron játszotta, Szent Imre
Magyari Zsombor volt. Gizella Hős
Sára, Szent Gellért Seres Máté, Boldog
Mór pécsi püspök Magyari Bence volt, a
darab végén Szent Imre sírjánál bűnei
alól feloldozást kapó német lovagot
pedig Kovács-Szerján Vince játszotta.

Nagyon komoly volt, nem gyerekeknek, hanem felnőtteknek szólt. Én sem
tudtam volna a szöveget úgy elmondani,
mint Áron. (K. Csaba)
Jó volt, hogy gyerekek szerepeltek, a
gyerekeknek is tetszett. (SA)
Amikor bejöttünk, már lehetett látni,
hogy valami történni fog. Legjobban az
fogott meg, ahogy Imre éjszaka
imádkozott. A gyerekek tanultak erről az
iskolában, de így át is tudják éli. (Simó
Júlia)
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Nagyon szép volt, ahogy átélték a
gyerekek. Imre herceg szívből mondta az
imát, úgy adták elő, mintha felnőttek
lettek volna. Azért tudták így elmondani,
mert átélték, így alapozódik meg a hit
gyerekkorban. (Tóth Etelka)
Mindenekelőtt köszönjük a misztériumjáték
szervezőinek
és
a
szereplőknek áldozatos munkáját. A
gyerekeknek és nekem is nagyon
tetszett, ők is végig figyeltek és biztos
vagyok benne, hogy értettek is mindent.
Nagyon jól fel volt építve, a jelmezek és
a díszletek pedig csodaszépek voltak.
(Katona Erzsi)
Megvolt benne a méltóságteljesség. A
zenei aláfestés is nagyon tetszett, ez
nagyon sokat hozzátett. Nagyon komoly
szöveg volt, a gyerekek megértették, át
is tudták élni, és át tudták adni a
közösségnek. Megrázó volt pl. ahogy
Sára sírt Gizella szerepében, amikor
hírül vette Imre halálát. A misztériumjáték előnyére vált, hogy nem volt
sok szereplő, az egyszerűség miatt tudott
érvényesülni.
Érződött, hogy jól végiggondolt,
megkoreografált darab volt. A misét
színesítette, ilyenekre nagy szükség van.
(Papp Juli)
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Felsős minitábor
A minitáborok alkalmával három
napra szoktunk elmenni, de ebből a
három napból, igazán csak a szombati
napunk teljes. Péntekenként még sokunk
feje az otthoni gondolatokkal van tele,
vasárnap pedig már a hazaindulás
foglalkoztat bennünket. A szombat
reggeltől estig a miénk, amit talán eddig
még soha nem tapasztalt módon tele is
zsúfoltunk a felsős minitáborban: gitáros
ébresztőt követően közösen reggelit
készítettünk és miután ezt kellően
kisziesztáztuk, felkerekedtünk és körbenéztünk Nagybörzsöny utcáin. Az alsós
minitáborban felfedezett szabadtéri
színpadunkon rögtönzött versmondást
tartottunk, ahol sok világszínvonalú vers
mellett, egy pár évvel korábbi nyári
táborban
született
költemény
is
felhangzott, a hallgatóság nagy örömére.
Egy középkori templom volt a
következő állomásunk, ahol tárlatvezetést és sok kedves szót kaptunk Éva
nénitől. Visszatérve a szállásunkra ismét
mindenki
megmutathatta
színészi
tehetségét egy Beugró keretein belül,
Andris műsorvezetésével. Bőséges ebéd
és szieszta után ismét játékra gyűltünk
össze, de jóval komolyabbra. Itt nem
babra ment a játék, mivel a városainkat
kellett megmentenünk, és Domi kérésére
8 súlyos döntést is meg kellett hoznunk,
végeredményben pedig a játékmesterünktől nagy dicséretet kaptunk. A
következő felvonásban Marci intézett
hozzánk néhány szót, ami után vezetőtáborozóval beszélgetett, majd ismét
nagy körben megtudtunk egymásról

2015. november
néhány dolgot, ami talán még soha nem
jutott eszünkbe. Kapcsolatot kerestünk
egymással és egy hatalmas hálót
készítve megemeltük a legkisebbet, de
még a legnagyobbat is közülünk. A
következő projektben két csoport egyegy történetet kitalálva homokrajzban
varázsolta el a társait. Az estét közös
szentmisével folytattunk. Vacsora alatt
pedig 120 darab virsli eltüntetését
sikerült produkálnunk. A napunk zárása
egy gyümölcssalátás játék, amiből bár a
tejszínhab hiányzott de a pepino, a
tamarillo, a karambola, a mangusztán, a
fazilisz és a rambután mind bőségesen
volt. A bőséges napunk után, hálás
szívvel pihentünk meg.
Az ősz elmúlt, a tavaszi minitáborok
áprilisi és májusi időpontja pedig már a
plébániai eseménynaptárban megtalálható. Folytatás következik. (Boda Gabi)
Képes hírek

Gyönyörű,
napfényes
időben
ünnepeltük templomunk búcsúnapját,
így a szentmise után a gyerekek Bartal
Julcsi és Vér Gábor vezetésével a
kertben játszhatták el egy kicsi indián
történetét ezerféle változatban.
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ellenére is vidáman készítették a
hajléktalanoknak szánt ebédet a karitász
munkacsoport tagjai. A 200 liter
székelykáposzta az utolsó cseppig
elfogyott, ahogy a sok sütemény is, amit
a közösség tagjai hoztak. Kb. 170 ember
lakott jól ezen a napon.

Eközben a templomban a Néri Szent
Fülöp kórus adott hangversenyt. A
daltanulással
fűszerezett
koncert
hatalmas sikert aratott, a nézők újabb és
újabb ráadásokat követeltek.

Az advent első vasárnapját megelőző
szombaton – ahogy évek óta szokás –
koszorút kötöttek kicsik és nagyok a
plébánián.

Ugyanekkor a templomkertben is nagy
volt a sürgés-forgás, a szemerkélő eső

Advent első vasárnapján a 10-es
szentmisén papírból kivágott szíveket
kaptak a gyerekek. A papír egyik oldala
fehér, erre rajzolhatják majd a Jézusnak
szánt ajándékaikat: az imádságokat
jelképező gyertyákat, a jócselekedeteket
szimbolizáló jászlat és szalmaszálakat,
valamint a lemondások csillagait. A
szíveket a pásztorjátékra várjuk, ezzel
fogjuk majd feldíszíteni a betlehem
mellett álló fenyőfát.
Gyerekprédikációk
Kezdettől fogva nagyon szeretem a
gyerekprédikációkat, ahogy Gábor atya
és Dóra játékosan magyarázzák a
gyerekeknek az evangélium tanítását, és
beszélgetnek velük róla, de most, advent
első vasárnapján különösen megfogott,
ahogy arról beszéltek, hogy hogyan
készülhetünk az ünnepre, karácsonyra. A
gyerekek kis szíveket kaptak, amiket
kidíszítenek majd a jócselekedeteikkel.
Láttam, hogy a felnőttek mosolyogtak,
4
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de el is gondolkodtak azon, hogy ők
vajon mit tehetnének, mivel készülhetnének. Egy gesztus, egy bátorító szó,
egy mosoly, egy vigasztalás mind-mind
Jézusnak szóló ajándék. Könny szökött a
szemembe, amikor arra gondoltam, hogy
mennyi
mindenért
lehetek
hálás
Jézusnak, és én is elhatároztam, milyen
lemondásokkal fogok készülni karácsonyra. Köszönjük Gábor atyának és
Dórának ezeket a szép gyerekprédikációkat!
Drága Uram, add, hogy mi is
gyermeki lélekkel készülhessünk a
karácsony szent ünnepére, ámen.
(Hingyi Gábor)
Gyertyagyújtás
Több éves hagyomány már, hogy az
Együtt
Pestszentimréért
Egyesület
szervezésében a lelkipásztorok részvételével gyertyát gyújtunk advent első
vasárnapja előtt a Patika téren. Idén ez a
rendezvény beköltözött templomunkba,
így a pár perces ázás-fázás helyett egy
hosszabb műsor köszönthette az első
fellobbanó lángot.
Először plébániánk gyerekei adtak
egy kis koncertet, egy kis zeneiskolai
növendékhangversenyt. Ennek szervezője Hős Csaba, a műsorvezető és
zongorakísérő pedig Éliás Kati volt. A
műsort Lakatos Klaudia kezdte, aki
gitárkísérettel énekelt, majd Magyari
Bence trombitált, Dorogi Jenő zongorázott.
Hős
Sára
az
édesapja
zongorakíséretével furulyázott barokk
dallamokat, majd Papp Gigi és tanára,
Zabán László következett, akik moldvai
dallamokat adtak elő népi furulyán és
tamburán. A fúvós hangszerek után egy
csellódarabot
hallgathattunk,
ezt
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Kovács-Szerján Vince adta elő. Besze
Zsófi fuvolázott, Besze Imi pedig
csellózott. Ők később egy családi triót
alkotva is felléptek édesanyjuk, Éliás
Kati zongorakíséretével. A gyerekek
koncertjét Magyari Zsombor fagott
játéka zárta.
A gyerekek után Draskóczy Zoltán
gitárművész adott rövid hangversenyt,
majd a Vörösmarty iskola családi kórusa
lépett fel Dévényi Cecília vezetésével,
aki szólóénekével is elvarázsolta a
közönséget.
A koszorú első gyertyáját Hajdú Bálin
Kadosa, az új református lelkész
gyújtotta meg, Gábor atya pedig
megáldotta a délelőtt kötött adventi
koszorúkat. A közönséget az Együtt
Pestszentimréért Egyesület pogácsával
és forralt borral vendégelte meg a
koncert végén.

„PálFeri”-s délután
2015. november 14-én délután 3
órakor kezdődött Pál Feri atya
Természetes spiritualitás című előadása.
Plébániánkon mind a 100 jegy elkelt és
lett volna még igény rá, na de hátha jön
még az atya felénk. Feri atya hozta a
formáját, az egész színpadot élővé tette.
Lekötötte a közönséget, érdekes, vicces
volt,
mellette
azonban
erősen
5
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elgondolkodtatta a hallgatóságát, ami
nemcsak ott az előadás alatt volt hatásos,
hanem talán mindannyian vittünk haza
szívünkben házi feladatot. A lelki
fejlődésen mentünk végig, egészen a
magzati kortól felnőtt korig. Lényegesnek tartotta kiemelni, hogy nagyon
fontos lenne gyermekeink lelki fejlődése, a megfelelő kötődés kialakulásához, hogy 3 éves korukig velük
tudjunk lenni, ne pedig bölcsödében
növekedjenek. Beszélt a gyermekkor, a
kamaszkor nehézségeiről, a kamaszok
kötődéshez való hozzáállásáról, és végül
beszélt a felnőttkorról is. Sokan nem
tudjuk, hogy mi célból vagyunk is itt a
földön, sokszor tragédiának éljük meg a
velünk történteket, szeretünk sokáig
elcsámcsogni, elnyalogatni sebeinket
ahelyett, hogy azt néznénk, hogy ebből
hogyan tovább, mit is tanít általa az élet.
Ha bármi rossz történik velünk, azt
nézzük, kérdezzük, hogy miért is kaptuk,
miért büntet az élet, ahelyett, hogy azt
néznénk, hogy mindez milyen úton tud
elindítani minket. Feri atya elmesélt egy
történetet egy kisfiúról, akinek alkoholbeteg volt az apukája, és mindig azt
mondta neki, hogy semmi jó nincs az
életben, ami pedig jó, az pénzbe kerül.
Azon az estén, amikor elhagyta a
családját az apa, épp hálaadás volt. Az
anya összeomlott, hogy most mi lesz
velük, a kisfiú pedig értetlenül állt a
történtek előtt, amikor is az egyik
szomszéd hozott nekik egy tálca
süteményt, mert túl sok volt a férjével
kettőjüknek. A kisfiú leült és elgondolkodott… ott járt a fejében, amit az
apjától mindig is hallott… vagyis, hogy
„nincs semmi jó az életben”… na de a
gyermek érezte a sütemény illatát, ami
ugyebár jó, vagyis ez nem igaz… na de
„ami jó pénzbe kerül”… de ezt a
süteményt teljesen ingyen kapták, tehát
ez sem igaz. A következő évben ez a
kisfiú vitt két szomszédnak sütit hála-
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adáskor, aztán már négy szomszédnak,
majd nyolc szomszédnak stb. Ma ez a
kisfiú mások megsegítésén dolgozik, ő
az egyik legnagyobb segélyszervezet
vezetője. Ez a gyermek a saját életének
tragédiájakor nem a sebeit nyalogatta,
hanem rájött, hogy mi az útja általa.
Sokan döntésképtelenül rohangálunk az
életben, nem tudjuk, hogy valójában mi
a célunk, pedig mindenkinek arra kellene
rájönnie, hogy mi is az életének célja, mi
az útja. Talán így az új egyházi év
kezdetén gondolkodjunk el ezen, és
találjuk meg azt a célt, amiért itt
vagyunk. (V.)
Októberi rózsafüzér
A rózsafüzér Krisztus Arcának
szemlélése, Máriával. A megszentelődés
útja. Megszámlálhatatlanul sokan imádkozzuk a rózsafüzért, és a nagy szentek:
Páter Pió atya, II. Szent János Pál pápa,
Grigon Szent Lajos.
Ez az ima természete szerint, nyugodt,
lassú ritmust igényel. Elmélkedünk
Jézus életéről, Mária szívén át. Anyai
gondjaira bízzuk magunkat, bánatban,
szomorúságban, de hálaadásként is. A
rózsafüzérben Mária a Szentlélek
szentélye. Miközben könyörgünk hozzá,
velünk és értünk imádkozva áll a
Mennyei Atya előtt, aki elhalmozta
kegyelmével, és a Fiú előtt, akit a világra
szült. Ebben az imában mindig újra
Mária karjaiban és Szívében keressük az
ő
méhének
áldott
Gyümölcsét.
Kezdetben lehet, hogy unalmas, de a
szeretet újra visszatér a szeretett
személyhez. A szeretet Márián keresztül
Jézushoz szól. Az ima súlypontja Jézus
Neve. Ne siessük el, hódoljunk e Név
előtt. A Miatyánkban lelkünk az
Atyánkhoz emelkedik. Vele együtt
mondjuk, Abba, Atya, és nekünk adja
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Szentlelkét.
A
Dicsőség,
a
Szentháromság dicsőítése.
Az Üdvözlégy első része Gábor
angyal és Erzsébet Máriához intézett
szavai, a második rész a fájdalom, a
keresztre feszítés. A harmadik rész Jézus
feltámadása, a Szűz Anya menybevétele.
A negyedik rózsafüzér, a világosság
rózsafüzére, amit II. Szent János Pál
pápától kaptunk. A Fiúisten megkeresztelésétől indul és az Oltáriszentség
megajándékozásával fejeződik be. Jézus
a keresztelésénél, amikor meghallotta a
Menyei Atya hangját („ez az Én
Szeretett Fiam akiben kedvem telt”)
megerősödött elhivatottságában. Ő az
Isten egyszülött Fia.
A Szűz Anya az, akire rábízhatjuk
életünket, halálunkat. Titkairól elmélkedve utánozzuk, amit magukban
rejtenek, és nyerjük el, amit ígérnek.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent
Anyja imádkozzál értünk most, és
halálunk óráján.
Szeretném nektek átadni II. Szent
János
Pál
pápa
imádságát
a
rózsafüzérről:
„Ó Mária áldott rózsafüzére, édes lánc,
amely Istenhez láncolsz minket
Szeretet Köteléke, mely egyesítesz az
angyalokkal
Üdvösség tornya a pokol szakadékában,
biztos kikötő az általános hajótörésben,
nem hagyunk el soha többé.
Rózsafüzér Királynője, drága Anyánk,
bűnösök menedéke, szomorúak hatalmas
Vigasztalója
légy áldott mindenütt, és mindörökké,
földön és az égben” Ámen
Köszönöm a testvéreknek, akik
hidegben, esőben végig imádkoztuk
ebben a hónapban a rózsafüzért. Isten
áldjon meg benneteket!
Szeretettel: Papp Sándorné Erzsi
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Az irgalmasság rendkívüli
szentéve
2015. december 8-ával kezdetét veszi
az irgalmasság rendkívüli szentéve. Az
irgalmasság rendkívüli szentéve a II.
vatikáni zsinat befejezésének 50.
évfordulóján kezdődik a Szent Péterbazilika szent kapujának megnyitásával
és 2016. november 20-án, Krisztus
király ünnepén zárul.
Ferenc pápa 2015. március 11-én, az
isteni
irgalmasság
vasárnapjának
előestéjén jelentette be, hogy rendkívüli
szentév megtartására kerül sor. A pápa a
prédikációjában kiemelte, hogy azért
szentel külön jubileumi évet az
irgalmasságnak, mert az egyháznak a
korszakos
változásokkal
terhelt
időszakban az a feladata, hogy erőteljesebben mutassa meg Isten jelenlétének
és
közelségének
jeleit.
„Kedves
Testvéreim és Nővéreim, sokszor
gondoltam arra, hogyan tudná az egyház
hatékonyabbá tenni a küldetését az
irgalmasság tanújaként. Ez egy olyan út,
mely a lelki megtéréssel kezdődik.
Éppen ezért döntöttem úgy, hogy
meghirdetek egy rendkívüli jubileumot,
amelynek
középpontja
az
Isten
irgalmassága. Az irgalmasságnak a
szentéve lesz ez. Az Úr Szava fényénél
kívánjuk azt megélni: „Legyetek
irgalmasok, mint az Atya” (v.ö. Lk
6,36). … Jézus felhívása mindannyiunkat arra ösztönöz, hogy meglássuk,
mekkora nagylelkűségre képes minden
ember. Senkit sem lehet kizárni Isten
irgalmasságából. Mindenki ismeri az
utat, hogyan lehet eljutni oda, az egyház
pedig az az otthon, amely mindenkit
befogad és senkit sem utasít vissza.
Kapui kitárva maradnak, hogy mindenki,
akit megérintett a kegyelem, megtalálhassa a megbocsátás bizonyosságát.
Minél súlyosabb a bűn, annál
nagyobbnak kell lennie a szeretetnek,
amelyet az egyház a megtérő emberek
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felé mutat. Mekkora szeretettel tekint
ránk
Jézus!
Mekkora
szeretettel
gyógyítja meg a mi bűnös szíveinket!
Soha nem riad vissza a mi bűneinktől.
Gondoljunk a tékozló fiúra, aki mikor
eldönti, hogy visszatér az atyjához, előre
kigondolja, mit mond majd. Ám az atya
nem engedi megszólalni, átöleli őt (vö.
Lk 15,17–24). Jézus is így tesz velünk.
„Atya, annyi vétkem van…” – „De ő
boldog lesz, ha elmész gyónni, hatalmas
szeretettel fog átölelni téged! Ne félj!”
(forrás: internet)
Az Isteni Irgalmasság
képének tisztelete:
A kép Fausztina nővér
látomása alapján készült,
akinek megjelent Jézus,
melyről naplójában írt.
"Este, amikor a cellámban voltam, megpillantottam az Úr Jézust fehér
ruhában. Egyik kezét áldásra emelte, a
másikkal megérintette mellén a ruháját.
Melléből a ruha nyílásán két hatalmas
sugár tört elő, egy piros és egy halvány.
... Kis idő múlva azt mondta Jézus: Fess
egy képet annak alapján, amit látsz,
ezzel az aláírással: Jézusom, bízom
Benned… A halvány sugár a vizet
jelenti, ami a lelket tisztítja meg, a piros
a vért, amely a lélek élete. ... Boldog, aki
ezek árnyékában él.''
Az Irgalmasság rózsafüzére:
Fausztina nővér naplójában az
alábbiakat írta: „…e szavakat hallottam:
,Ez az ima haragom enyhítésére szolgál.
Imádkozd kilenc napig a rendes olvasón
a következőképpen:
Először egy Miatyánkot, Üdvözlégyet és Hiszekegyet imádkozz, ezután
a nagy szemekre a következőket

2015. november
ismételd: Örök
Atya!
Felajánlom
Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk,
Jézus Krisztusnak Testét és Vérét,
Lelkét és Istenségét engesztelésül
bűneinkért és az egész világ bűneiért;
majd a kis szemekre: Jézus fájdalmas
kínszenvedéséért irgalmazz nekünk és
az egész világnak! Végén háromszor
ismételd e szavakat: Szent Isten, Szent
Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten,
irgalmazz nekünk és az egész
világnak!" (HV)
SZENTMISÉK RENDJE
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.
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 tanácsilletve emeleti terme.
A hittancsoportokhoz az év folyamán
később is lehet csatlakozni.
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