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Előretekintő: Virágvasárnapi
passió
Idén hosszú a farsang, hamvazószerda
csak március 6-án lesz, húsvét pedig
április 21-én, de plébániánkon már
megkezdődött a felkészülés az ünnepi
liturgiára. Miklós atya vezetésével
valószínűleg olyan fényes liturgiával
fogjuk ünnepelni Urunk feltámadását,
amilyet az imrei templom még aligha
látott. A nagyhét nyitányaként a
virágvasárnapi passiót hagyományosan
plébániánk felnőtt tagjai mutatják majd
be, Jézus szerepét idén Kéry László
vállalta, imádkozzunk érte! Buzdítunk
mindenkit, hogy vegyen részt a
passióban, élje át belülről azt, ami közel
kétezer évvel ezelőtt történt. A próbák
április 6-án és 13-án, szombaton délután
lesznek. Aki csatlakozna a szereplőkhöz,
keresse Simó Júliát vagy Bakó Dórát.

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

Öröm

Első csütörtökön: 17 órakor Jézus
Szíve Család imaórája
Első vasárnapon: 17 órakor szentségimádás
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Hirdetések
Ovis hittan: szerdán 16:30-17:15
Elsőáldozók hittana: hétfő 16:30-17:15

Ideje a táncnak

Bérmálási előkészület indul 16 évnél
idősebbeknek. Személyes jelentkezés
plébános atyánál.
A plébániahivatal félfogadási ideje:

„Ideje van a sírásnak, és ideje a

lenne. Pedig Krisztus földi életében

Hétfő és szerda: de. 9-11 óra
Kedd és péntek: du. 15-18 óra
Telefonszám: 06-1/292-3113

nevetésnek, ideje a gyásznak, és ideje a
katolikusokról talán még

evangéliuma

A keresztség és bérmálás szentségének
felvételi szándékát kérjük az irodában
ügyfélfogadási időben jelezni.

ma is sokan az élet
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a

A jegyespárok esküvőjük tervezett
időpontja előtt legalább három hónappal
jelentkezzenek.

savanyú arccal üldögé-

szentmiséken

lnek,

bővelkedik

A temetések ügyintézése, valamint az
urnafülkék váltása az irodában hétfőn,
kedden és szerdán a hivatali időben
történik.
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Ideje van a táncnak és a nevetésnek,
itt a farsang, áll a bál.
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Visszatekintő: karácsony
A templomi karácsonyfa idén is
megtelt a gyerekek ajándékaival. Egyik
szebb volt, mint a másik! Volt aki
rárajzolta mit segített, volt aki ráírta, a
legkisebbek meg piros szívek, vagy
kiskeresztek formájában gyűjtötték rá a
jócselekedeteket a Jézuskának.

Pásztorjáték
Ki más is rendezhette volna a
pásztorjátékot, mint Csernyus Kata, és ki
más segített volna neki, ha nem a
családja és Mandák Enikő. Így aztán már
akkor garantált volt a tökéletes előadás,
amikor még el sem kezdődtek a próbák.
Kellettek hozzá persze kicsik és nagyok,
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akik hatalmas lelkesedéssel vetették bele
magukat
a
szereptanulásba,
a
gyakorlásba. Különösen nagy teher
hárult a Gábrielt játszó Hős Sárára,
akinek rengeteg szöveget kellett
tanulnia, és karmesterként kézben kellett
tartania az egész előadást. Profi
színészeket
megszégyenítő
módon
igazgatta a kicsi angyalokat, küldte őket
– egyik szárnyad itt, a másik ott –
intézkedni, ha az események nem úgy
alakultak, ahogy a megváltásról szóló
hatalmas könyvben, a forgatókönyvben
állt. Az angyalkák – szerepük szerint –
csetlettek-botlottak, kis híján lebuktak az
álmából felébredő József előtt, de
derekasan
teljesítették
Gábriel
parancsait, két csöpp kis angyal még arra
is vállalkozott, hogy Mária szamarává
változzon. Külön fejtörést okoztak nekik
a napkeleti bölcsek, akik mind a hárman
meg voltak arról győződve, hogy
hozzájuk fogható csillagász nincs több a
földön, s ez igen mulatságos kalandokba
sodorta őket, a nézők legnagyobb
derültségére, különösen akkor, amikor
nagyot huppantak a földön.
A legnagyobb izgalmat az okozta,
hogy a Józsefet játszó Gáspár Peti
belázasodott a főpróbára, de hősiesen
állta a sarat, nem dőlt ki. A próbákon
részt vett a kicsi Jézus, Kéry Farkas is,
így volt ideje összeismerkedni a
darabbeli
édesanyjával,
Papp
Veronikával. (A szereposztás külön
szépsége, hogy a kicsi Jézus édesapja,
Kéry László lesz idén a virágvasárnapi
passió Krisztusa).
Öröm volt nézni, ahogy a tapasztalt,
„öreg rókák”, a sok-sok pásztorjátékban
edződött idősebb szereplők jó kedvvel és
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Vers
Füle Lajos:Futás
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Fut az ISTEN az ember után,
mert mindent lát és szánja nagyon,
guruló szívét csakhogy elérje,

Fut a gyermek a labda után

hogy fut utána, hull bele vére!

leszegett fejjel, tűzpirosan,

Ott fut az utcán,

se lát, se hall, csak egyre rohan.

ott fut a téren,

Guruló labda lett a világ,

egész világon,

szüntelen űzi, hajtja a vágy,

sok ezer éven,

száz utcán, téren,

sok mérhetetlen,

ezer veszélyen,

megérthetetlen,

millió anyai kétségen át,
gyönyörűszépen
s balga-bután
fut a gyermek a labda után...
Fut az ember az élet után...
Leszegett fejjel gyötri magát

keresztre írott szenvedésen át,
hulló Igével,
kiontott vérrel,
viszonozatlan,
mély szerelmével
fut az ISTEN az ember után...

kincseit egyszer csakhogy elérje,
kergeti álma, hajtja a vére.
Kenyér gurul a lába előtt,
vagyon gurul a vágya előtt,
hírnév, dicsőség álma előtt.
Rohan utánuk éveken át,
a fogyó úton, életen át,
száz utcán, téren,
ezer veszélyen,
millió isteni bánaton át, gyönyörű szépen
s balga-bután
fut az ember az élet után...
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Pénteki Házas Esték

Időpont: 2019.02.23 19:00 - 02.24 02:00
Helyszín: Kastélydombi Általános Iskola, Bp. 1188 Nemes utca 56-60.
Téma: Állatok világa. Aki szeretne beöltözni, kérjük, ennek megfelelően tegye!
A korábbi évekhez hasonlóan bálunk idén is BÁTYUS jelleggel kerül
megrendezésre, így kérjük a hölgyek egy tál édes vagy sós süteménnyel az urak
pedig egy üveg itallal vagy üdítővel járuljanak hozzá a rendezvényhez.
A bálra belépő nincs, de kérünk mindenkit, hogy regisztráljon a lenti linken
vagy a szervezőknél!

feltétele a jelmez. Nem marad majd el a
hagyományos táncbemutató sem, néhány
bátor és vállalkozó kedvű testvérünk
szorgalmasan készül arra, hogy a parkett
ördögeként mutatkozhasson be ezen az
estén (képünk a próbán készült).
A bálra nincs belépő, de kérjük,
mindenki regisztráljon ezen a lapon:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aiD
WnAn8ZPhJ0AUqEpT_VXVP9DXRkgt26tatX
Pimr-o/edit#gid=0

És imádkozzunk azért, hogy jövőre
úgy kezdhessük a beharangozót: új
helyszínen,
a
saját
közösségi
házunkban…
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nagy lelkesedéssel, fegyelmezetten
csinálták végig a próbákat, példát
mutatva a kisebbeknek. Így adja át
évről-évre a hagyományokat az egyik
generáció a másiknak. A szereposztás:
Gábriel: Hős Sára, Gáspár: Csernyus
Áron, Menyhért: Kovács-Szerján Vince,
Boldizsár: Magyari Zsombor, Mária:
Papp Veronika, József: Gáspár Péter,
angyalok: Subai Gréta, Seres Petra, Hős
Boróka, Kovács-Szerján Tünde, Révész
Regina, Hős Csenge, Fülöp Kinga,
Pálfalvi Kata, Fülöp Noémi, Papp
Dominika, a szamárrá váló két kis
angyal: Brozsek Eleonóra és látható, hét
olyan család is volt, ahonnan több
testvér is részt vett az előadásban!
Köszönjük a szereplők és a segítők
áldozatos munkáját!
Engelhalter Orsi, pásztorok: Magyari
Boldizsár, Magyari Bence, Magyari
Kinga, Ágostházy Bence, Ágostházy
Csanád,
bojtár:
Révész
Tamás,
kispásztorok: Kovács-Szerján Ábel,
Engelhalter Richárd és Lénárt Márton.
Mint látható, hét olyan család is volt,
ahonnan több testvér is részt vett az
előadásban!
Köszönjük a szereplők és a segítők
áldozatos munkáját!

Korábbi házas hittanainkat még a
tavalyi évadban kereszteltük át házas
estékre, hiszen a szó szoros értelmében
ezek valóban nem a hitünket bemutató
tanításokról szóltak, vagy nem csak
arról. Nagyon sok témáról beszélgettünk
az
évek
alatt:
kapcsolatainkról
egymással és Istennel, gyermekeinkről, a
nevelésükről, a mindennapi gondjainkról
és örömeinkről, a minket körülvevő
szűkebb és tágabb világról, életről és
halálról, hitről, reményről, szeretetről.
Mindenről.
Persze mindezt úgy, hogy általában az
adott éveknek volt valamilyen alap
gondolatmenete, közös magva, amire
felfűződtek a témák, amiket az erre
vállalkozó párok kis közösségünk elé
hoztak, gondoskodva arról is, hogy
milyen legyen az adott este felépítése,
szerkezete.
Ebben az évben a kitűzött célunk a
Tízparancsolat
újra
átgondolása,
átelmélkedése. Az előző évekhez képest
kicsit rendhagyó módon, most nem
egyes családok, házaspárok készülnek
fel, hanem kerületünk papjait és
lelkészeit kértük fel, hogy segítsenek
minket az eligazodásban. Így általában
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az ő gondolatébresztő előadásukkal
kezdődnek ezek a péntek esték, utána
pedig legtöbbször az ezek mentén
felvetődött kérdéseket, szempontokat
beszéljük meg csoportos keretek között.
Nem sorrendben kerültek, kerülnek
sorra a parancsolatok, a felkért
előadóinknak volt módjuk választani,
utána pedig a „Ki, mikor ér rá?”
praktikus szempontja szervezi a esték
témáját.
A bevezető alkalmat plébános atyánk,
Blankenstein Miklós tartotta, és azóta
megfordultak nálunk Király Attila (a
Soroksár-újtelepi templom plébánosa),
Tampu Ababei József (a főplébánia
plébánosa), illetve nagy örömünkre
elfogadta meghívásunkat Háló Gyula is,
a helyi baptista közösség lelkésze. Szó
esett már az 1, 2. 3. és a 8. parancsolatról. Minden eddig megszólaló
előadónknak sikerült új szempontokat
hozzátennie az amúgy több ezer éves
témához.
Az elkövetkezőkben még szeretettel
várjuk Hajdú Bálint Kadosa református
lelkipásztort, Boros András görög
katolikus atyát, Dr. Gábor Elemér atyát,
aki a Havannán működő templom
plébániai kormányzója. És még néhány
este szervezés alatt áll.
Annak ellenére, hogy 2018 őszén,
telén úgy alakult, hogy három péntek
esténket
követően
is
szombaton
munkanap volt, elmondható, hogy
rendszeres érdeklődés mellett zajlanak
ezek az alkalmak. A hétvégére persze
mindenki fáradt, de így is 30 és 50 fő
közötti létszámban szoktunk összegyűlni
ezekre a találkozásokra, amiken mindig
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van mód a közös témák mellett kisebb,
személyesebb
beszélgetésekre
is.
Nagyon sokat számít, hogy ezeken az
esténken – függetlenül attól, hogy
előadónként szerepel-e – mindig velünk
van plébános atyánk. Így ő is egyre
jobban meg tud ismerkedni velünk,
ahogy mi is vele.
Érdeklődéssel várjuk a 2. félév péntek
estéit (minden hó 2. péntekén 21-23 óra
között vagyunk így együtt), és ahogy a
szórólapjainkon is jelezni szoktuk,
szeretettel
hívjuk
a
további
érdeklődőket, akkor is, ha valaki csak
egyedül, a férje vagy felesége nélkül tud
eljönni. (Zsuzsi, Laci)
Farsangi meghívók
Idén – szakítva az eddigi hagyományokkal – a gyerekfarsang nem
délután lesz, hanem a felnőtt farsang
délelőttjén, február 23-án, de a
megszokott helyszínen, a Kastélydombi
Iskola aulájában, 10 órakor. A szervezők
kérik, hogy a gyerekek tervezett jelmezét
áruljuk el nekik előre, hogy egy
meglepetés-mesét faraghassanak belőle.

A felnőtteket ugyanezen a szombaton
este 7-től várja a báli forgatag és sok-sok
meglepetés. A téma, ami köré a mulatság
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szövődik, az állatok világa, így ilyen
témájú jelmezeket várnak a szervezők,
de természetesen a részvételnek nem
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