Pestszentimrei ÖrömHírLevél
Számomra meghatározó élménye volt
a tábornak, amikor elnéztem az ifijeinket
a kicsik között és rácsodálkoztam újra
arra, hogy ők is nemrég még ugyanilyen
picik voltak. Szinte mindegyiküket pici
kora óta ismerem és a Jóisten
ajándékának tartom, hogy ebben a
közösségben nőttek fel, egymás mellett.
(SzK)
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Kedd: 1/2 5-től - 1/4 6-ig
4-7 évesek:
Szerda: 1/2 5-től - 1/4 6-ig
2. osztályosok:

Tűz és galamb

Csütörtök: 1/2 5-től - 1/4 6-ig (még
változhat)
Szentjánosbogár klub:
Péntek: 5-től 7- ig (Szenczi suli)
A plébániahivatal félfogadási ideje:
Szentmisék rendje
Vasárnap: 8, 10 és 18 órakor.
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

Hétfő és szerda: de. 9-11 óra
Kedd és péntek: du. 15-18 óra
Telefonszám: 06-1/292-3113
A keresztség és bérmálás szentségének
felvételi szándékát kérjük az irodában
ügyfélfogadási időben jelezni.
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Isten. Valljuk be, mi is beleborzongunk

dolog, mint a mindent elemésztő tűz

a szédítő végtelenségbe, Isten kimerít-

félelmetessége
galamb

és

a

hetetlen

titokzatosságába,

mely

szelídsége?

mégis ott ül a tenyerün-

Mert hiába melegít és

kön, mint egy szelíd

éltet

a

tűz,

meg-

galamb.

Tűz

és

szelídíteni soha nem

galamb: a Szent-

A jegyespárok esküvőjük tervezett
időpontja előtt legalább három hónappal
jelentkezzenek.

sikerült, óvatos távol-

lélek kíséri napja-

ságtartással

inkat,

A temetések ügyintézése, valamint az
urnafülkék váltása az irodában hétfőn,
kedden és szerdán a hivatali időben
történik.

líthetünk csak hozzá.

tanévkezdéskor,

Jézus kortársai a tűzben

diákokra és taná-
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rokra váró hosszú út kezdetén őket

jelenlétet, mely megközelíthetetlen és

ajánljuk kegyelmébe. Veni Sancte, jöjj

veszélyes. Sokuk számára felfoghatat-

Tűz,

lan volt a szelíd és alázatos szívű

Galamb, töltsd el szelídséggel és

Megváltó, a szelíd és megközelíthető

szeretettel az iskolákat!

lelkesíts

diákot-tanárt,

jöjj
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Kitüntetések, elismerések

vagyok az, akit szeretne jelölni, s persze

Közösségünk tagjai több elismerésben

rögtön

ajánlottam

is

másokat

a

is részesültek az utóbbi időben. A

közösségből ‒ nem említek neveket, de

képviselőtestület világi vezetője, Kovács

voltatok jó néhányan ‒, s persze jött a

István Szent Adalbert-díjat vehetett át

válasz, hogy ez még csak jelöltség, nem

Mohos Gábor püspök atyától.

is biztos még semmi, majd időben

Szeretném megköszönni mindazoknak,

akik

a

Szent-Adalbert

díjhoz

gratuláltak, hálás köszönet a szép és
elismerő

szavakért.

Hogyan

is

kerülhettem, kerülhettünk ‒ a többes
szám nem elírás, ebben a közösség
minden tagja benne foglaltatik ‒ a
díjazottak közé? Ugyanis hosszasan
lehetne sorolni az előző években díjat

fognak értesíteni stb. A többit már
tudjátok, s itt szeretném hangsúlyozni,
hogy a díjat ugyan én kaptam, de ez nem
az én érdemem, hanem elsősorban a
Jóistené, és persze a Tiétek, s higgyétek
el, szívből így is érzem és gondolom: a
Szent

Adalbert

katolikus

díj

pestszentimrei

közösségünkké!

(Kovács

István)

kapott neveket, példamutató életutakat,
az odaadó közösség építő szolgálatokat.
Egy

nevet

mindenképp

szeretnék

megemlíteni közülük, Sillye Jenőt, aki
2017-ben kapta meg ezt a díjat. Ő a Néri
Szent Fülöp kórus egyik példaképe, az
Énekelj

az

Úrnak

című

„kék

könyv”dalainak java részét ő írta.
Szóval, hogy is történt? Miklós atya
még valamikor múlt év vége tájt kérte,
hogy írjak magamról egy rövid önéletrajzot. Kérdezgettem többször is, hogy
miért, mi okból kell neki, s később
feloldva a titkolózását, mondta, hogy
szeretné, ha vállalnám a jelöltséget a
Szent-Adalbert díjra. Utána olvasva a
díjnak,

díjazottaknak,

elbizonytalanodtam,

még

hogy

jobban

biztos

én

Pápai áldásban részesült a Boda és a
Linka házaspár, akik házasságkötésük
kerek évfordulóját ünnepelték. Boda
István és Éva (majdnem) 40 (egész
pontosan 39) éve, míg Linka Gábor és
Melinda 25 éve kötöttek házasságot, s
mind a négyen közösségünk rengeteg
szolgálatot vállaló tagjai. Adjon az Úr
nekik még sok-sok évnyi boldogságot,
kitartást a munkájukhoz!
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kapaszkodtunk gyökerekbe s egymás
segítő kezébe. Öröm volt látni kicsit és
nagyot, amint leküzdve az akadályokat
túláradó lelkesedéssel “nyomul“ előre a
szurdokban.

- Miklós atya vezetésével elidőzhettünk
a
Miatyánk
mondatain,
szívünkbe-lelkünkbe véshettük mindazt,
amit az Úr nekünk mondott a
csendben....

- Csodás volt hallgatni Kornél atya
lelkesítő szavait, melyek közel hozták az
Eucharisztikus Kongresszus eseményeit,
jelentőségét és célkitűzéseit. Választ
kaptunk sok kérdésre, s indíttatást a
jobbnál
jobb
programokon
való
részvételre.

- Ismét tudatosíthattuk Pécsi Rita
nevelési elveit, eszközeit, hatásos
metódusait, s belefeledkezhettünk elmaradhatatlan humorába....

- Egy jól megszervezett és kigondolt
akadályversenyen
tehettük
próbára
szellemi és testi erőinket: volt
kötélhúzás, karikavezetés, igazmondás,
mesemondás és eredetmesélés. S
mindezen túl nekünk olyan jó volt
megismerni egy új családot, akik most
voltak velünk először, s többet
beszélgetni egy másikkal, akikkel
valahogy eddig nem adódott sok közös
interaktus! Kézzel fogható volt a
Szentlélek csapatformáló ereje!
- Idén vettem először részt az ifik
foglalkoztatásában s nekem nagyon nagy
élmény volt velük játszani, beszélgetni,
együtt lenni. Ugyanilyen jó volt őket
látni akkor is, amikor megfogták a picik
kezét, terelgették őket, fociztak velük,
ahogy babusgatták a pár hónapos
babákat, ahogy mesét olvastak az
ovisoknak, ahogy kishajókat gyártottak
velük, ahogy a patakban vigyáztak
rájuk...
mind-mind
apró
csodás
rácsodálkozós pillanat....

Jó volt együtt lenni! Jó volt közösségben lenni! Jó volt gazdagodni!
Köszönjük! Deo gratias! (Kiss Orsi)

Az idei családos táborban is
közösségünk lelkes ifijei segítették a
felnőtteket, hogy részt vehessenek a
programokon. Amíg a szülők előadásokon, szentségimádáson, esti beszélgetéseken vettek részt, addig a fiataljaink
meseolvasással, kézműves foglalkozással, métázással, számháborúval tették
élményekben gazdaggá az időt közel
70 (!) gyermek számára. Minden évben
nagy
élmény
látni,
ahogy
a
nagyobbacska gyerekek együtt játszanak
a kicsinyekkel.
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Péntek délig volt velünk. A miséken
összeállt egy kis csapat, akik zenei
szolgálattal színesítették a misét Győző
vezetésével.
Reggelenként
reggeli
tornával kezdtünk Zsombor vezényszavára. Napközben kirándultunk, voltak
korcsoportos
beszélgetések,
közös
játékok, kincsvadászat, szabaduló szoba,
lovagi torna, jeleneteket adtunk elő, este
pedig tábortűz volt, ahol közösen
játszottunk.
Külön
köszönet
a
fantasztikus ellátásért, finomabbnál
finomabb ételekért Éva néninek és
Marika néninek, Melindának pedig a
tábor megszervezéséért és vezetéséért.
(Gigi)
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pedig segített az elcsendesedésben,
megérkezésben, Istenre figyelésben.
Míg a felnőttek töltekeztek, addig a
gyerekek élvezhették a táj szépségét
Lehetőségük volt a patakparton játszani,
kézműveskedni, kirándulni, számháborúzni, métázni, focizni… A közös
családi programokon felnőttek és
gyerekek együtt vettek részt (családos
vetélkedő, tábortűz, kirándulás, tábori
mise stb.) Az együtt töltött idő jó
lehetőséget adott beszélgetésre, játékra,
ismerkedésre. (Papp Juli)
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vesz rajtuk részt, esténként 15-40 fő
ünnepli az Eucharisztiát az évszaknak
megfelelően.

Augusztus 19-én Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes az Országházban tartott ünnepségen a Magyar
Érdemrend középkeresztje kitüntetést adta
át
plébánosunknak,
Blanckenstein
Miklós atyának. Külön öröm, hogy
Miklós atya testvére, a Szentendrén
plébánoskodó György atya Magyar
Érdemrend

Családos tábor
Idén 14. alkalommal rendeztük meg
plébániai családos táborunkat. Negyedszer voltunk Mátraverebély-Szentkúton,
a ferencesek kegytemploma melletti
zarándokszálláson. A 153 ember négy
napot töltött együtt ebben a csodálatos
környezetben.
A felnőtteknek lehetőségük volt
Miklós atya gondolatai által inspirált
egyéni elmélkedésre. Meghallgattuk
Fábry Kornél atya előadását a Nemzetközi Eucharisztikus Konferenciáról,
amely 2020-ban Magyarországon kerül
megrendezésre. Idén is vendégünk volt
Pécsi Rita neveléskutató, pedagógiai
szakértő, aki a hitátadásról tartott
előadást. Az esti közös szentségimádás
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lovagkeresztjét

vehette

át.

Szívből gratulálunk nekik!

Elmúlt egy év

Idén is - mint már oly sok éven átrészt vettünk a családos táborban. A
teljesség igénye nélkül szeretnénk most
számba venni pár momentumot, melyek
mélyen megérintettek, melyek maradandó nyomot hagytak bennünk:
- A táj szépsége, az esti fények, a
hajnali ködös virradat, a szabadtéri oltár
szentsége....
- Talán az eddigi legszuperebb
kiránduláson vehettünk részt: igazi
vadregényes tájon, a patak medrében
vezetett végig az út: bujkáltunk fák alatt,
egyensúlyoztunk fatörzseken, köveken,
10

Tavaly ilyentájt köszöntöttük Miklós
atyát, aki azzal kezdte bemutatkozását,
hogy beáll a sor végére, és egy évig csak
figyel minket, tanulja a hagyományainkat, szokásainkat. Nos, eltelt az év,
és Miklós atya összefoglalta, amit
tapasztalt:
Kedves Testvérek!
Szeretettel köszöntelek Benneteket a
tanévnyitó Veni Sancte alkalmából. Egy
éve vagyok Köztetek és Veletek és úgy
gondolom, hasznos lehet megosztani
tapasztalataimat. Kezdjük a szentmisékkel! Hétköznap reggelenként 5-15 fő

Vasárnaponként a három szentmisén
6-700-an jelennek meg. A decemberi
rorátékat kb. 60-70 fő látogatja. Példásan
szervezett a felolvasói szolgálat és az
áldoztatási rendszer, hála Czinege Kati
és Fülöp Dani munkájának. Hétköznaponként a hűséges csapatból lépnek az
ambóhoz a felolvasók. A gyerekek
ministrálása a vasárnapi 10-es misére és
a nagy ünnepekre koncentrálódik.
Kovács Krisztián kántorunk igényesen
végzi szolgálatát és a vasárnapi tíz órai
miséken számíthatunk a Nérisekre. Bakó
Dóra diákmise szolgálata igényesen
juttatja el a vasárnap üzenetét a
kicsiknek. Neki köszönhetjük még az
esetenkénti színdarabokat, a passiójátékot és a plébániai értesítő szerkesztését. Köszönöm.
Az egyházmegyei rend szerinti és az
egyéb alkalomból tartott szentségimádásokat becsületesen megszerveztük a
Pálfalvi házaspár és a Kovács István
vezette Néri Szent Fülöp ének- és
zenekarnak köszönhetően. A péntek esti
20 perc is alkalom az Eucharisztia
imádására.
Vegyük sorba a további szentségek
kiszolgáltatását is! A misék előtt,
hétköznap este és vasárnaponként kiülök
gyóntatni, hogy rendelkezésre álljak. A
gyónók száma erősen hullámzó,
3
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alkalmazkodik az egyházi év ritmusához. A lelki beszélgetések lehetőségét is
egyeztetett
időpontban
néhányan
igénybe vették. Az elmúlt években ‒ és
vélhetően az idén is ‒ 50-60 csecsemőkereszteléssel számolhatunk. Bíboros
atyánk
irányelve,
hogy
minden
jelentkező szülőt fogadjunk, függetlenül
attól, hogy milyen tájékozottsággal
rendelkezik a katolikus hitben. Minden
gyermeket külön keresztelek a családos
szentmise
után.
Egyházmegyénk
missziós programjához igazodva a
Lénárt házaspár három másik párral
vállalta az egy-alkalmas keresztelés
előkészítő beszélgetést. Téma: maga a
szertartás és a plébániai életbe való
bekapcsolódás. A projekt májusban
indult, szeptemberben kiértékeljük a
tapasztalatokat.

Kéthetenként rendszerességgel 16-26
év
közötti
fiataloknak
tartottam
bérmálási felkészítést. Közülük ketten
már részesültek a szentségben, a többiek
ősszel szándékoznak ezt felvenni. Ezt a
kurzust évről-évre meghirdetem, kicsit
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azzal a reménnyel, hogy egy ifjúsági
mag-közösség is létrejöjjön.
A templomba járó időseink szinte már
mind felvették a betegek kenetét. Az
első péntekeseket is elláttam, ha kérték.
Havi rendszerességgel misézem az
Alacskai Öregotthonban, igény esetén
ott is kiszolgáltatom a szentséget.
Köszönet
Král
Editnek
és
a
hölgycsapatnak az otthonban végzett
szolgálatért.
Idén 11 pár fordult meg nálunk azzal a
szándékkal, hogy felkészüljenek a
házasság szentségére. Részt vettek a
jegyes oktatásban, illetve a templomunkat választották helyszínül. Három
pár vidéken esküdött. Tavasszal egy
teljes hétvégét kínált a felkészítésre az
egyik család-közösség, erre a Főplébánia
közösségi termében került sor. A nálunk
házasodó párokkal háromszor folytattam
személyes beszélgetést, két később
jelentkező párral személyesen folytattam, folytatom a beszélgetéseket.
Jellemző, hogy a házasulók közül csak 3
pár telepszik le itt, 2 gyakorolja a
vallását,
a
többiek
semmiféle
hitoktatásban nem részesültek és
elsőáldozók sem voltak. A felkészítő
csoport tagjai nagycsaládosok, aktívan
részt vesznek a plébánia életében és
kapcsolódnak a Schönstatt és a CSJK
mozgalmakhoz. Nagyon nagy köszönet
nekik ezért a missziós szolgálatért.
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- Folyamatban van a teljes templom és
plébánia kert tervezése beépített
öntözésessel, játszótérrel.
- Az építkezés miatt szükséges a grotta
áthelyezése. Így a Szűzanya szobra
jobb helyzetbe kerül, kiszabadul a
bunkerből.
- Érdemes megtervezni a sekrestye
bővítését, a templombejárat előtetőinek megépítését és a sekrestyével
szembeni helyiségbe tároló kiépítést.
Tudom, hogy igen sok információt
zúdítottam a nyakatokba. A szolgálatokat vállaló emberek ezeket a
kérdéseket jól ismerik, de fontosnak
tartom, hogy minél szélesebb körben
legyenek
a
hívek
tájékozottak.
Gazdálkodásunk stabil, de kérek
mindenkit, hogy …
HAVI NETTÓ JÖVEDELMÉNEK
1%-ÁT FORDÍTSA PLÉBÁNIÁNK
ÉLETÉRE!
Nekünk az lenne a legpraktikusabb,
ha ez az összeg havonta vagy negyedévente rendszeresen megérkezne a
PLÉBÁNIA SZÁMLÁJÁRA. Természetesen aki készpénzzel szeretne
támogatni, azt is megteheti. A
perselypénz másik csatornára megy,
ebből fedezzük a templommal kapcsolatos közvetlen kiadásokat. A fizetésekhez
kötött 1%-ot az adózáskor nem ti
adjátok, hanem az állam biztosítja a
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felekezeteknek. Itt az adózónak csak
nyilatkoznia kell.
Köszönöm kinek-kinek plébániánk
életét gazdagító buzgóságát. Kérem,
hogy mindenki imáiban hordozza
közösségünk bővülését, figyeljünk a
környezetünkben lévő öregekre, betegekre, rászorulókra.
Az előttünk álló idő cselekvését
három törekvés köré rendezzük:
- a felnőtt ember napi istenkapcsolatának rendezettsége,
- figyeljünk egyénileg és közösen a
tanító Egyház iránymutatására
(Biblia)
- építsük a konkrét közösségeket,
legyünk szakszerűek a vállalt
feladatok ellátásában.
Imádságos szeretettel:
Blanckenstein Miklós plébános
Hittantábor
Idén
hat
napra
mentünk
Nagyvázsonyba. Minden ifi nagy
örömmel vágott neki a tábornak. Nagyon
kíváncsiak voltunk, hogy milyen lesz
idén a csapat. Nagyon sokat készültünk a
programokra, a játékokra. Szerintem jól
sikerültek, remélem, a gyerekek is így
gondolják. Az idei tábor a lovagrendekről szólt, a gyerekek jobban
megismerhették a középkort. Miklós
atya kedden délben érkezett meg
hozzánk, és egy misével indítottunk.
9

Pestszentimrei ÖrömHírLevél

-

-

-

-

-

-

jánló imát, hétköznap reggelenként
csak a Szent-Mihály imát.
Újra indítok a templomban katekézist
a felnőtteknek a hétfő esti mise után
kb. 45 perc időtartamban. A téma:
bevezetés az újszövetségi Szentírásba. Az alkalmak: szeptember 16, 23,
30, október 7, 14.
Képviselőtestületi ülések: szeptember
8., október 6., november 3.,
december 8.
Szeptember 8. 10.00 óra: Veni
Sancte, utána piknik
Szeptember 21.: ökumenikus családi
nap a Sportkastélyban
Október 19. szombat: nyugdíjasok
buszos kirándulása Győrbe
November 3. vasárnap 10.00 mise:
Szentimre búcsú, majd piknik
November 10. vasárnap 10.00 óra:
Főpapi szentmise: Dr Erdő Péter
bíboros atya megáldja az új közösségi
házat. Képviselőtestület és protokoll
vendégek állófogadása.
November 17. vasárnap: Szent
Erzsébet kenyere
November 23. szombat 8.00-13.00
óra: Lelki nap, tartja: Mohos Gábor
püspök atya
November 30. szombat 9.00 órától:
Koszorú készítés, 17.00 óra: adventi
gyertyagyújtás a Hősök terén.
december 2.-től: hétköznaponként
(csütörtök kivételével) rorate misék
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- december
7.
15.00
órától:
találkozás a Mikulással az erdőben
- december 24. kedd 16.00 óra:
pásztorjáték
- december 29. vasárnap 10.00 óra:
családok megáldása
- december 31. kedd 18.00 óra:
szilveszteri
hálaadó
szentmise
beszámolóval

Ételosztás a rászorulóknak: október 26,
november 30, december 21.
Tájékoztatás a fejlesztésekről:
- A közösségi ház tél közepéig
elkészül. Megszervezzük az üzemeltetését, ami a jelenlegi munkatársak
feladatainak átgondolását, a ház
finanszírozásának és működtetésének
megtervezését is jelenti,
- Folyamatban van a templom hátsó
részében egy baba-barát szeparált
sarok kialakítása.
- A jelenlegi építkezéshez kötötten
szeretnénk megoldani az urnatemető
javítási munkáit is.
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Papi, szerzetesi hivatás nem támadt
közülünk. A nyári szabadság idején egy
újmisés
paptestvér
helyettesített,
valamint az Esztergomi Teológiai
Főiskola rektora. Hálás vagyok nekik és
köszönöm
a
testvéreknek,
hogy
szeretettel fogadták őket.
Áttérve a hitoktatásra, területünkön
négy állami iskola és több óvoda
működik. Mindenütt van hitoktatónk,
velük az elmúlt tanévben négyszer
találkoztam. Elkötelezett, rátermett
testvérek, akik a heti egy órában
nemcsak
hitismeretet
igyekeznek
közvetíteni, hanem meghívást is a
plébániai élet felé. Ez egy komoly
missziós feladat kevés sikerrel, mivel a
családok döntő része nem ismeri
vallásunkat. Mindegyikük a hittancsoportjait külön-külön elhozta a
templomba, ahol fogadtam őket és
igyekeztem bemutatni, hogy kik is
vagyunk tulajdonképpen. A hitoktatók
többsége más plébániához tartozik, így
velük csak esetenként találkozunk a
templomban. Külön említést érdemel a
református fenntartású Szenczi iskola, itt
már a felekezeti jelleg miatt heti 2 a
hittanórák száma. Hitoktatójuk havonta
egy-egy csoportot elhív hozzánk
szentmisére.
A plébániai családok gyermekei közül
nem kevesen a Főplébánia területén lévő
katolikus általános iskolába járnak, a
nagyobbak közül is sokan választottak
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katolikus gimnáziumot a belvárosban
vagy Budán.

Az elsőáldozók éves felkészítésén a
plébánián 32-en vettek részt három
csoportban.
Esetükben
nagyrészt
biztosítva volt a vallásgyakorló családi
háttér. A hitoktatók koordinátora
Linkáné Ács Melinda, köszönet az ő és a
társainak
áldozatos
munkájáért.
Mindenki tudja, hogyha a hitoktatáshoz
nem csatlakozik családi
vagy
családpasztorációs támogató közeg,
vajmi kevés az esély egyelőre a hitre
való eljutásra.
A gyermek és ifjúsági pasztoráció
szolgálatát plébániánkon a Szentjánosbogár közösség végzi. Az eddigi négy
csoport ősztől ötre bővül. A találkozók
heti rendszerességűek. Nyáron táborokban lehet részt venni. A plébánia
részéről komoly szülői háttér támogatja
a projektet. Idén ősszel a református
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iskolában lesznek az összejövetelek,
majd a közösségi ház elkészültével újra
belakhatják a plébániát. Kb. 50 gyermek
jár a csoportokba, s nagy köszönet illeti
a 9 vezetőt, akik közül többen évek óta
minden héten órákat utaznak teljesen
önkéntesként, hogy törődjenek a
mieinkkel. Remélem a felnövekvő
fiataljaink közül sokan fogják ezt a
hitből fakadó elkötelezettséget életprogrammá alakítani.

A nyári családos nagytáborban 153-an
voltunk. Ebből kb. 90 fő volt gyerek és
kamasz.
A nyári hittanos táborban 43-an
voltunk, ebből 38 volt ifi és gyerek.
Plébániánkon jelenleg hét közösség
működik, a Sejt és a Szentírás csoport
mellett öt családközösség:az Elpidia, a
Kikötő, a Mustármag, az Asszonykör és
a Szentimrei Fiatal házasok. Úgy tűnik,
hogy az utóbbiból újabb közösség is
kinőhet. Célunk: minden érdeklődőnek
csatlakozási lehetőséget felkínálni egy
személyesebb karakterű csoportban.
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Erről a témáról a szentimrei búcsúhoz
időzített évkönyvben részletesebben is
lehet majd olvasni.
Szolgáló közösségeink bemutatásának
élén álljon a Karitász! Bodáné Éva,
Linka Gabi és Kovács István vezetésével, sokak anyagi támogatásával igen
gazdag története van a csoportnak.
Munkálkodásukról az évkönyvben majd
részletes beszámoló lesz olvasható.
Tavasszal Csorba Gábor egyházmegyei
karitász igazgató és Szigetváriné Rozika
régiófelelős voltak vendégeink, ekkor
beszámoltunk tevékenységeinkről és
tájékozódtunk a tágabb együttműködés
lehetőségeiről. Nagy köszönet a
szolgálatért mindenkinek.
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a félévenkénti egynapos buszkirándulás
és a havi rendszerességű szerda reggeli
klub. Itt imádkozunk, reggelizünk és
beszélgetünk.
A képviselő testület is havonta,
vasárnap esténként jön össze. A
plébánoson és kántoron kívül 12 aktívan
tevékenykedő tagja van a csoportnak, ez
kb. fele a lehetségesnek. Idén ősszel lejár
az ötéves mandátum, Bíboros atyától
kérni fogom az egyéves meghosszabbítást. Az Eucharisztikus kongresszus után
látom célszerűnek az új választás
megejtését.

Heti rendszerességgel kedd délelőtt
járnak össze a kismamák csemetéikkel
játszani, beszélgetni és töltekezni a babamama klubba. Ők a jövő reményei. A
beköltözők és a fiatal családalapítók,
valamiképpen hozzájuk kötődve tudnak
majd helyet találni a plébánia életében.
Megbízhatóan működik a Rózsafüzér
Társulat, néha csak négyen, de
októberben akár húszan is imádkozzák
hétköznaponként a Szentolvasót. Sokan
már nem tudnak otthonról kimozdulni,
de a titokcserék révén tartják a
kapcsolatot. A Társulat tagjai alkotják a
Jézus Szíve közösség tagsága nagy
részét is, ájtatosságaik komoly lelki
erőforrásai a plébániának. Kedves
színfoltja a nyugdíjas generáció életének
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A munkatársak sorában változás
történt az utóbbi hetekben, irodavezetőnk Simó Júlia ugyanis más
feladatban kell helytálljon a családjában,
a helyét Gorjánácz Marika vette át.
Kovács Krisztián kántor egyben a
temetői ügyek felelőse is. Kedvességével
és fiatalos stílusával jól szolgálja
plébániánkat. Parragi László sekrestyés,
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valóban hittel és imádságos lélekkel
végzi feladatát és gondoskodik a
templom nyugodt működéséről. Sánta
László gondnok régóta tart karban
mindent, ami elromlik, intézi a felmerült
ügyeket. Gondnoki teendői mellett
közreműködik a temetések lebonyolításában is. Vendlovszky Marika főz
ránk, rendben tartja a plébániát és
hetente helyettesíti a sekrestyést. Papp
Erzsike tartja tisztán a cserkészházat, a
mellékhelyiségeket és a templomi
növényzetet. Linka Gábor hivatalból
tartja rendben az urnatemetőt, társadalmi
munkában foglalkozik a karitászügyekkel de a legjobb szó rá az, hogy
„mindenes”, mert a gondnoki munkához
kötődve önkéntesen segít a felmerült
nehezebb problémák megoldásában.
Megtiszteltetés számomra, hogy ezekkel
a testvéreimmel végezhetem papi
szolgálatomat a plébánián és tapasztalhatom személyes szeretetüket ügyeink
iránt. Nem szeretném a sorból Czinege
Katit kihagyni, aki könyvelésünket végzi
és az aktív pasztorációs tevékenység
mellett okos tanácsaival segíti a
kiegyensúlyozott gazdálkodást.
Néhány apróság előre tekintve:
- Első péntekenként bevezetem a két
szín alatti áldoztatást.
- A vasárnapi misékben csak a
Kongresszusi imát mondjuk, hétköznap esténként csak az áldozási fela-
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