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Az iskolai tanév végén szeretnék
hálát adni Istennek mindazért amit
bennünk és általunk művelt. Isten
munkatársainak hív meg bennünket,
olykor csak az igenünket,
máskor
a
tetteinket
használja fel országának
építésére.
Ősszel
Szentlélek
szemináriumot
tartottunk: napi elmélkedéssel és heti előadással, közös imával és
osztozással készültünk a
Szentlélek
kegyelmeinek
kiáradására, hogy Isten ajándékai
működjenek bennünk. Két csoportban
azóta is heti rendszerességgel gyűlünk
össze és a Verbum Dei nővérek által
kiadott anyagon elmélkedünk a hétköznapokban.
Alpha kurzust tartottunk januártól,
amellyel az alapoktól szándékoztunk
segíteni a résztvevőknek az Istenkapcsolat megélésében, ennek folytatása lett a szerda esti felnőtt alapozó
hittan.

Pünkösd ünnepére idén előkészületi és
vigíliás alkalommal készültünk, hogy
keressük és megismerjük az Úr Arcát
és a testvéri közbenjáró imába bekapcsolódjunk. Hálát adok azért,
hogy
a
keresztség
felvételével
oly
sok
taggal, köztük felnőttekkel is gyarapodott
Isten egyháza.
Hála legyen azokért a
közösségekért
is,
melyekben hétről-hétre
és
hónapról-hónapra
összegyűlünk korosztály és
állapot szerint, egymás felé és
Isten
felé
fordulunk,
játszunk,
beszélgetünk és imádkozunk.
Hétköznapokon is nyitott ajtó várja a
templomunkba betérőket, hétfőnként
pedig egész napos szentségimádást
tarthatunk, hála a templomőrzőknek.
Hálás vagyok azért is, hogy közösen
imádkozhatunk Feri gyógyulásáért,
remélem együtt örülhetünk felépülésének is.
Gábor atya
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Új orgonánk

Pünkösd Pestszentimrén

Új orgonája van templomunknak,

A Szentlélek Szeminárium utáni első

Isten áldja meg az adakozókat, és

pünkösdöt nagyon vártam. A Lélek

jutalmazza

kiáradását

bőségesen

a

nagylelkű-

ségüket! A súlyos szerkezetet nem volt
egyszerű feljuttatni a kórusra, sok erős
férfikéz kellett hozzá.

ősszel

már

többen

megtapasztalhattuk, és most végre eljött
az az ünnep, ami pont erről szól. Vártam,
hogy

Isten

újra

kiárassza

Lelkét.

Templomunkban két esemény is volt,
mely a pünkösdhöz köthető.
Május

8-án

előkészületi

alkalmat

tartottunk, mely tulajdonképpen egy
szentségimádás volt. Gábor atya rövid
beszéde után arra kértük az Jézust,
mutassa meg nekünk, hogy tudjuk őt
Az

orgonát

május

22-én,

Szentháromság vasárnapján szentelte fel

helyesen tisztelni, imádni, illetve hogy
mutassa meg, ha esetleg rossz helyen,

Gábor atya. A 10-es misén az új orgona

bálványokban

keressük

őt.

Ez

az

a templom klasszikus kórusát kísérte,

alkalom alapvetően arról szólt, hogy

akik Kodály Zoltán Magyar mise című

bűnbánatot tartva, az Úr arcát keresve

művét énekelték.

készítsük fel szívünket a Szentlélek
befogadására.
A

Szentlélek

pünkösd

előestéjén

érkezett meg hozzánk. Este hat órakor
ünnepi

szentmisén

vehettünk

részt,

melyen már az új orgona szólt. Mise
után

Hugyecz

János

hallgathattuk

meg

működéséről

és

2

atya
a
a

tanítását
Szentlélek

közbenjáró
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imádságról. Janó atya hangsúlyozta,
hogy

Krisztus

feltámadása

a

Szentlélekkel együtt lesz örömhírré,
hiszen az apostolok is csak pünkösd után
kaptak igazán erőre, és akkor kezdték el
hirdetni az evangéliumot. Nekünk is a
Szentlélekre van szükségünk ahhoz,
hogy teljesíteni tudjuk küldetésünket.
A közbenjárás célja nem más, mint a

közben olykor útmutatást is kapnak az
imát kérő számára. Fontos, hogy két

bennünk lakó Lélek felélesztése arra,

imádkozó

legyen,

hogy

legyenek

egymással.

működni

közbenjáró

tudjon.

Jézus,

aki

Az

igazi

folyamatosan

mondta, "ahol

s

ugyanis

ők

egységben

Hiszen

Jézus

ketten

vagy

közbenjár értünk a Mennyei Atyánál. A

hárman összegyűlnek a nevemben, ott

közbenjáró személy sem tesz mást, csak

vagyok közöttük." (Mt 18,20)

Isten elé viszi azt, aki tőle imádságot
kér.
A

Nagy

öröm

és

izgalom

volt

számomra, hogy én is részt vehettem e
tanítás

után

Gábor

szép szolgálatban. Úgy tapasztaltam,

vezetésével Isten dicsőítésébe kezdtünk,

hogy szép számmal voltak azok, akik

s ezalatt bárkinek alkalma nyílt arra,

bátran az Úr elé mertek állni, és mertek

hogy közbenjáró imát kérjen. A gödöllői

imát kérni. A közbenjáró imádság úgy

plébániáról

imapár

zajlik, hogy az imát kérő személy

érkezett, így az imrei közbenjárókkal

röviden összefoglalja, hogy miért kér

együtt összesen négy imapár volt, négy

közbenjárást. Fontos, hogy saját magát

helyen lehetett imádságot kérni. Janó

hozza mindig Isten elé, ne a családjáért

atya hangsúlyozta, hogy aki imát kér,

vagy a szomszédjáért akarjon imádságot,

annak csupán a szívét kell megnyitnia

hanem saját dolgaiért: Szentlélekkel való

Isten előtt, és az Úrra figyelni, meg

betöltekezésért, lelki békéért, erőért,

persze a közbenjárókra, akik imádság

lelki vagy testi gyógyulásért, hogy

két

Csepely

közbenjáró
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életével

kérhettem imát, és eddig nem tapasztalt

kapcsolatban, vagyis bármiért, ami épp

módon töltekezhettem be Szentlélekkel.

most fontos szerepet játszik az életében,

Ezúton is hálát adok Istennek, amiért

amire épp a legnagyobb szüksége van. A

ilyen

közbenjárók ezután, ha az illető engedi,

plébániánkat, köszönöm mindenkinek a

ráteszik a vállára a kezüket, majd

munkáját, aki ezért a szép estéért bármit

Istenhez

is tett, és köszönöm, hogy ilyen sokan

megértse

Isten

tervét

fordulnak,

és

az

elé

viszik

mindazt, amit ő kért. Előfordul, hogy

kegyelmekkel

áldotta

meg

eljöttetek. (Kósa Kata)

tapasztalnak valami különöset imádság
Révész Feri

közben, például melegséget a szívük
tájékán, esetleg nagy békességet, de

Súlyos

baleset

érte

egyik

olyan is van, hogy nem éreznek semmit.

ministránsunkat, Révész Ferit. Több

Ez persze sosem jelenti azt, hogy nem is

műtéten esett át, de a lába nem mozdul.

történt semmi, mert Isten biztos, hogy

Az orvosai nem tudnak érte többet tenni,

tett valamit azért a lélekért, akiért

így a legfőbb orvos elé kell vinnünk a

imádkoznak. Előfordulhat, hogy csak

kilenc

lassan tapasztalja meg az illető. hogy az

csütörtökön este kilenctől fél tízig ki-ki

Úr tett vele valamit a közbenjárás során.

az otthonában, de egy szándékkel, egy

Az imádságot áldással zárjuk, majd pár

akarattal

szóban megbeszéljük, mit tapasztaltunk

gyógyulásáért!

az ima során.
Aki nem kért közbenjárást, dicsőítő
énekekkel

imádhatta

az

Oltáriszentségben Jézust. A Szentlélek
jelenlétét,

úgy

gondolom,

bárki

megtapasztalhatta a templomban.
Mi késő estig maradtunk. Külön öröm
volt, hogy a szolgálat után magam is
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éves

kisfiú

kérjük

ügyét:

az

Urat

minden

Feri
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Pünkösdi keresztelő
Se

szeri

se

keresztelőknek,

nagypénteken, de az orgonát cipelő

száma

idén

utóbbi

hetekben

az

a

férfiak közt is ott áll az első sorban.
Felsős minitábor

gyakran két-három kisgyerek is részesült
a

szentségben

vasárnaponként,

pünkösdkor azonban egy különleges
keresztelőre és bérmálásra került sor,
Gábor atya egy egész családot vezetett
be Isten nagyobb családjába. Az első
lépést a családfő, Murvai István tette

A táborba a plébániáról indultunk
délután, de előbb egy közös imával
igyekeztünk

összébb

kovácsolni

a

csapatot. Busszal mentünk Pilismarótra,

meg, akit gyerekkorában megkeresz-

majd érkezés után elfogyasztottuk a

teltek ugyan, és mindig hitt Istenben, de

szüleink által összekészített elemózsiát,

nem

finom

került

közel

a

templomi

falatokkal

szertartásokhoz és a szentségekhez. Egy

egymást.

éve kezdett járni Gábor atyához, majd az

játékoztunk.

ő példáját látva a család többi tagja is
követte

őt

pünkösdkor

a

felkészülésben,

Anita

megkeresztelkedtek

és

a

a

10-es

így

gyerekek
mise

ajándékozva

Vacsora

után

meg
társas-

Szombat reggel Domi és András
gitárjátékára ébredtünk, ami ezerszer
jobb volt, mit a telefoncsörgés vagy anya

a

könyörgése. Utána András alaposan

bérmálás szentségét. Örülünk, hogy

megdolgoztatott minket a reggeli tornán,

immár „hivatalosan” is közösségünkhöz

úgyhogy alaposan kiéhezve érkeztünk

tartoznak, mert az utóbbi évben István

meg a reggelihez. Délelőtt a közeli

keretében,

István

pedig

felvette

már sokat tett a plébániáért, szerepelt a
virágvasárnapi passióban, apostol volt

víztározóhoz túráztunk, ahol Gábor atya
szentmisét mutatott be, majd játszottunk,
beszélgettünk,
megismerni

igyekeztünk
egymást.

A

jobban
táborba

visszatérve jött egy kiadós ebéd, amit
egy egészséges kis sziesztával fejeztünk
be. Délután kézműves foglalkozás volt,
5
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Pestszentimrei Pünkösdölő

Melinda vezetésével egy egytizedes
rózsafüzér karkötőt készített mindenki

A pünkösd előtti szombat délelőttjén

csomókból. A foglalkozást követően

koncert volt templomunkban, egyik

kisebb csoportokba osztottak minket,

állomása a Zenebona Pestszentimrén

mert kezdődött a rajzos activity játék.

sorozatnak,

Megtudtuk, ki milyen rajztehetséggel

zeneiskola tanára, Draskóczy Zoltán

van megáldva, olykor segítve, néha
hátráltatva csapatát. Az biztos, hogy
jókat nevettünk, bárhogy is sikerültek a
rajzok. A játékot követően Gábor atya

melyet

a

Dohnányi

hívott életre. Ő vezette a pünkösdváró
koncertet is, melyet házigazdaként a
Néri Kórus nyitott meg. Őket követték a
Vajk iskola diákjai, majd a Nyitnikék
Kamarakórus, ennek tagjai a kerületi

megáldotta rózsafüzér karkötőinket. Az

bölcsődék gondozónői. Énekelt még a

alvás nehezebben ment, mint előző nap,

Vörösmarty

mivel tele voltunk friss élményekkel,

szüleinek kamarakórusa, végül a Sonore

amiket persze mindenki ki akart beszélni

vegyeskar zárta a műsort.

iskolába

járó

gyerekek

magából.
A vasárnap ugyanúgy indult, mint az
előző nap, gitáros ébresztővel, tornával
és reggelivel, majd együtt elmentünk a
templomba, ahol Gábor atya megtartotta
a

vasárnapi

szentmisét.

Aztán

megkezdődött a pakolás, sajnos indulni
kellett haza. A buszon még mindenki
felidézte legjobb élményeit. Nehéz volt

Múltigéző

elszakadni a többiektől, ez a két nap

70 éve jelent meg a Pestszentimrei

igazán összekovácsolt minket, jók voltak

Katolikus Értesítő 1936/9-es számában

a programok. Már várom a következő

az alábbi cikk, amelynek mondanivalója

kirándulást. (Márton Brigi)

mit sem veszített aktualitásából.
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Ez úton is kérjük a tagokat, hogy
használják a könyvtárat, mert azt csak
úgy érdemes fejleszteni, ha érdeklődés
mutatkozik

A könyv

iránta.

Egyben

kérünk

mindenkit, ajándékozzon könyveket a
nemzeti

célra és juttassa el azokat vagy a Körbe,

szempontból rendkívül fontos, hogy

vagy a plébániára: vezetőség és olvasók

tanult

egyaránt hálásak lesznek érte.

Úgy

vallási,
és

mint

képzett,

öntudatos

tagjai

legyünk egyházunknak és hazánknak.
Kat.

Körünk

elkövet,

vezetősége

hogy

ezen

fontos

cél

szolgálatában is segítségére legyen a
tagoknak és híveknek. Vallásos és
szórakoztató

estélyeit,

ünnepségeit

mindig úgy rendezi meg, hogy a hallgató
és néző közönség a szórakozás mellett
szellemiekben

is

Úrnapja

mindent

Ahhoz, hogy elkészüljön a körmenet
négy oltára, igencsak hajnalban kellett
nekilátni a díszítésnek, köszönet az
áldozatos

munkáért,

csodaszép

virágpompa ünnepelte az úrnapját.

gazdagodjék.

Tudatában van azonban annak, hogy
ezen az úton nem érheti el teljesen a
kitűzött célt: ezért alapította meg már
évekkel

ezelőtt

a

Kör

kölcsön

könyvtárat, amelyet évről évre gyarapít,
hogy a tagoknak módjukban legyen

Élő Rózsafüzér

olvasással is szélesbíteni ismereteiket.

Május

Sajnos az érdeklődés nem oly nagy, mint

28-án

immár

tizedik

amilyen kívánatos lenne, pedig a több

alkalommal keltek útra a Budapest

száz kötetes könyvtár, az újságok és

peremén

folyóiratok minden ilyen irányú igényt

zarándokok,

ki tudnak elégíteni, a heti 4 f. kölcsöndíj

körbefogják a várost. Templomunkba

pedig

nem

senkinek.

jelenthet

megterhelést

lévő

plébániákból

hogy

a

imádságukkal

délben érkezett a Soroksárról induló
csoport,
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közel

kilencven

zarándok,
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SZENTMISÉK RENDJE

akiket a rózsafüzér elimádkozása után
agapé várta a templomkertben.

Vasárnap: 8, (10) és 18 órakor.
(Júliusban és augusztusban vasárnap
10 órakor nem lesz szentmise.)

Nyári szünet
A nyári hónapokban egyházközségi
hírlevelünk

–

az

eddigi

évekhez

hasonlóan – nem jelenik meg. A
következő lapszámunk szeptemberben
várható. Tartalmas nyarat, benne minél
több pihenést és feltöltődést kívánunk
minden olvasónknak!

Hétköznap:
Hétfő: 18 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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