Pestszentimrei ÖrömHírLevél
külön is találkozni az önkéntesekkel és
komoly tanítást, bátorítást is adnak
számukra.
A www.iec2020.hu oldalon tájékozódhattok a kongresszus önkéntes
programjáról, amelynek első lépése az
előjelentkezés.
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Pestszentimrei

Első vasárnapon: 17 órakor szentségimádás

Öröm

Hirdetések
Hittanórák
Elsőáldozók:
Hétfő: 1/2 5-től - 1/4 6-ig
Kedd: 1/2 5-től - 1/4 6-ig
4-7 évesek:
Szerda: 1/2 5-től - 1/4 6-ig
2. osztályosok:

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

Kenyér és rózsák
Mai ésszel szinte felfoghatatlan az

A plébániahivatal félfogadási ideje:

Árpád-házi szentek eltökélt-

Hétfő: 9-11
Kedd, szerda, péntek:15-18
Csütörtök: ZÁRVA
Telefonszám: 06-1/292-3113

sége,

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

elkerekedő

A jegyespárok esküvőjük tervezett
időpontja előtt legalább három hónappal
jelentkezzenek.

hogyan
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Csütörtök: 1/2 5-től - 1/4 6-ig (még
változhat)
Szentjánosbogár klub:
Péntek: 5-től 7- ig (Szenczi suli)

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

Hír

rendíthetetlensége,

elszántsága. Még a hívő
fiatalok

is

hajlamosak
szemmel

nézni, ha arról hallanak,

magát
készült

sanyargatta
sündisznóbőrből
övvel

Margit,

vagy hogyan ápolta a
visszataszító,

undort

keltő fekélyes betegeket

Erzsébet.

Ezt

kívánná

tőlünk is Jézus? Ilyen végletességet?
Ilyen önfeladást? Ilyen lehetetlenséget?

Mielőtt rávágjuk, hogy nyilván nem,
gondoljuk meg, miben is voltak
végletesek szentjeink. A hitben
és az Istenbe vetett töretlen
bizalomban. Ebben tudjuk

őket

Erzsébet

követni?

télvíz

idején

szemrebbenés nélkül tudta
mondani,

hogy

rózsák

vannak a kötényében, és
tudta,
hagyja

hogy

Isten

nem

cserben.

Mi

hányszorosan biztosítjuk
be magunkat? Mennyit bízunk
Istenre? Egész életünket?

Pestszentimrei ÖrömHírLevél

2019. november

Pestszentimrei ÖrömHírLevél

Közelgő és távolabbi programok

Templombúcsú

November 23-án, szombaton kerül
sor a felnőttek adventi lelkinapjára.
Reggel 8:00 órakor szentmisével
kezdődik a lelki délelőtt, azt követően
elmélkedések lesznek a templomban,
majd 12:00 és 13:00 óra között dicsőítő
szentségimádás. Az elmélkedések szünetében és a szentségimádás alatt lehetőség
lesz szentgyónásra. A lelkinapot Mohos
Gábor az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke tartja. Mindenkit szeretettel várunk.

Másképp
terveztük,
nagyobb
ünnepélyességgel, arról álmodtunk, hogy
az elkészült házat áldja meg a bíboros
atya, de kicsit lassabban forogtak a
kerekek, és várakoznunk kell még
néhány hónapot a teljes befejezésre. Így
is - a jelképesnél már valóságosabban birtokba vettük a házat, már van tető a
fejünk felett, s reméljük, hamarosan ajtó
és ablak is kerül az épületre.
Az ünnepi szentmisét Tampu Ababei
József atya, a főplébánia plébánosa
celebrálta, aki prédikációjában arra
tanított bennünket, hogy Szent Imre
példája nyomán mindig engedelmességgel tartozunk az Úrnak, mert soha nem
kér tőlünk lehetetlent. A prédikáció után
11 fiatal (Hős Boróka, Hős Csenge,
Kovács-Szerján Tünde, Seres Petra,
Simó Anna, Révész Tomi, Seres Máté,
Simó Lóránt, Simó Hunor, Pálfalvi Kata,
Papp Veronika) adott elő néhány
jelenetet Szent Imre életéből. Ez volt az
ötödik év, hogy a templombúcsú ünnepét
ilyen módon is gazdagíthattuk, s a
gyerekek idén sem vallottak szégyent,
zokszó nélkül tanulták a szöveget,
próbálták a darabot.
A szentmise után átmentünk a még
nem teljesen kész közösségi házba, ahol
a Néri kórus adott koncertet, és

„Szent Család várás” vagy szálláskeresés. Szeretnénk, ha plébániánkon
folytatódna ez a szép szokás, hiszen
segíthet az adventi várakozás mélyebb,
szebb megélésében. A lényege: a szállást
kereső Szent Család képe vándorol
családról-családra, házról-házra három
naponként karácsonyig.
Első nap: a család az esti órákban
fogadja azt a családot, aki hozzájuk viszi
a képet. Rövid (10-15 perces) imádságos
együttlét közösen a Szent Család kép
körül.
Második nap: a kép a fogadó
családnál marad, aki esti imáját a kép
körül (a szálláskeresésről elmélkedve)
végezheti.
Harmadik nap: A család továbbviszi
egy másik családhoz a képet, ahol az
első nap estéjéhez hasonlóan együtt
imádkoznak.

December 1-jén, advent első
vasárnapján 11 órakor rendezzük meg a
gyerekek hagyományos hangversenyét.
Mindenkit szeretettel várunk!
December 1-jén útnak indul a
szálláskereső Szent Család képe. Az
adventi idő egyik szép hagyománya a

Az együttlét időtartama és formája
kötetlen, ez a találkozó családokra van
bízva. Jó alkalom ez egymás mélyebb
megismerésére,
egymás
iránti
szeretetünk kifejezésére, beszélgetésre.
Az imának nincs kötött formája, a
találkozó családok egyeztessenek.
Időpontot bejelölni az online felületen
lehet november 28-ig az alábbi címen:
https://forms.gle/AgeqiwsMDmbPft6e8
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melegítette fel a kicsit hideg falak közt
szívünket-lelkünket. Utána közösen
ebédeltünk gulyáslevest és fánkot, és
persze került rengeteg sütemény és
palacsinta is, ahogy mindig, és éppen
olyan finom volt minden, mint mindig.
Köszönjük a fáradságos szolgálatot
testünk-lelkünk jóllakatásáért! (BD)

NEK hírek
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
2020 szeptember 13-20.
Kedves Testvérek! A kongresszusig
303 nap van hátra, már megnyílt a
regisztrációs felület. A www.iec2020.hu
weboldalon tájékozódjatok a hírekről, de
elsősorban regisztráljatok a programokra.
Nagy rendezvény elképzelhetetlen
rendezők, önkéntesek nélkül. Így lesz ez
2020-ban is, amikor a katolikus világ
egy kiemelkedő eseményét látja
vendégül Budapest. Mindannyiunk
segítségére szükség van.
Sokan már megtapasztalták, hogy
keresztényként kifejezetten jó dolog,
fontos szolgálat az önkéntesség, hiszen
egy közös nagy élményben részesülnek a
segítők. Nem véletlen az sem, hogy a
pápák is kiemelten fontosnak és
értékesnek tartják egy-egy világesemény
(pl. ifjúsági világtalálkozók) részeként
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elnöke és Écsy Gábor, a segélyszervezet
igazgatója adta át Budapesten, a Magyar
Szentek templomában.
Kétség sem fér ahhoz, hogy Évike
abszolút megérdemelte ezt a díjat.
Hosszú-hosszú évek óta szolgálja az
elesetteket, s a szegények irányában igen
nagy érzékenységgel bír, szeretetteljesen, tapintatosan karolja fel őket, nem
kímélve a saját idejét, energiáját, még
akkor sem, ha az családja, vagy éppen a
saját egészsége rovására történik.
Oszlopos tagja az őszi, téli és tavaszi, a
hajléktalonoknak
és
rászorulóknak
tartandó ételosztásoknak. Szívén-lelkén
viseli
a
plébániánkon
tartandó
rendezvények
agapéjához
tartozó
háttérmunkák szervezését, lebonyolítását
az élelmiszerek beszerzésétől az utolsó
edény elmosogatásáig, s azok elpakolásáig. Sok-sok éve vásárolja, cipeli,
szeleteli, keni vagy éppen főzi, máskor
süti, vagy pirítja, szóval gondoskodik
másod-, vagy harmadmagával arról,
hogy a nyári hittantáborokban a
gyermekeinknek legyen finom reggelije,
meleg ebédje és az otthonihoz hasonló
ízes vacsorája.
Annyi minden lenne még, amit
lehetne írni Évike jócselekedeteiről,
jócskán sorolhatnánk tovább, de nem
szeretném megtölteni az Örömhírlevelet,
s tudom, hogy nem is szereti, ha
dicshimnuszokat zengünk róla. Az a
mottója: szerényen, csendesen és
alázattal szolgálni az Urat.
Azt szokták mondani, hogy minden
sikeres férfi mellet van egy gondoskodó,
mindenre odafigyelő feleség. Ebben az
esetben mindez fordítva is nagyon igaz!
Sokan ismeritek Évike férjét, Boda
Pistát, aki ugyanazzal a lelkülettel teszi a
dolgát, mint Évike, vállalja a szolgálatot,
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s próbál segíteni az elesetteken. Ha
lehetett volna még egy jelöltet állítani az
egyházmegyéből, én biztos Boda Pistára
szavaztam volna! Ettől függetlenül az én
lelkemben ő is a díjazottak között van!
Sejtésem sincs, hogy honnan van
ennyi energiájuk, honnan szedik az időt,
hogy ezeket az Istennek tetsző nemes
cselekedeteket véghez tudják vinni,
hiszen egyiküknek sem ez a főállása,
mindketten dolgoznak. Példaértékű,
harmonikus keresztény családdal büszkélkedhetnek. Három gyermekük eddig
négy gyönyörű unokával örvendeztette
meg őket, s a nagyszülői feladatokat is
nagy-nagy örömmel látják el, ez a
legédesebb teher ezekben napokban,
hónapokban a számukra. Nagyon
büszkék lehetünk a Boda családra, s
nagyon örülünk, hogy a pestszentimrei
katolikus
közösséghez,
hozzánk
tartoznak.
Kérem, hogy a Szentlélek kegyelme
és szeretete dolgozzék bennük még
nagyon sokáig, kérem a Jó Istent, hogy
legyen egészségük és erejük, hogy ezt a
szívükből jövő sok-sok szeretetszolgálatot cseppet sem csüggedve folytassák,
s ezzel mindannyiunk számára mutassanak
becsülendő,
tanulandó
és
követendő példát. (Kovács István)
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Vár a tavaszi minitábor minden
gyermeket 1-8.osztályig
Bár még a télben vándorlunk, de már
a tavaszra gondolunk és tervezgetjük,
hogy újra indítjuk a minitáborok mindig
vidám
hangulatát.
Egy
kicsit
kiszakadunk a hétköznapokból és
elutazunk Nagybörzsönybe március 2729-én. Természetesen lesz sok játék,
számháború és vándorbotot is ragadunk,
hogy a környék erdeibe bepillantást
nyerjünk. A részletekkel és az internetes
jelentkező felülettel majd januárban
jelentkezünk. Mi már készülünk,
reméljük, sok gyermek csatlakozik
vidám csapatunkhoz. (Mandák Enikő és
Ács Melinda)
Naplók
Egyszer volt hol nem volt, egy kedves
tavaszi estén megcsörrent a telefonom.
Miklós atya hívott, hogy lenne egy olyan
izgalmas feladat,
amiről bizonyos
madárkák azt csicseregték, talán Édua
szívesen
elvállalná,
mindamellett
templomi közösségünk számára is
hasznos lenne. A felkérés a következő:
Volna-e kedvem, időm, fantáziám
megszerkeszteni a pestszentimrei római
katolikus plébánia közösségének első
évkönyvét. A formát, tartalmat és
terjedelmet rám bízta, úgymond szabad
kezet kaptam, de épp ezért volt nagyon
nehéz az indulás.
Első gondolataimat, ötleteimet egy
füzetbe kezdtem írni, annyit tudtam csak
biztosan, hogy a jelenleg működő,
rendszeresen találkozó kisközösségek
beszámolója mindenképpen benne lesz,
de ezen kívül nem láttam előre. A kis
jegyzetfüzetemet heteken keresztül
vittem magammal, mikor valami
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eszembe jutott, papírra vetettem. Mivel
állandóan elölről kezdtem az ötletelést,
áthúztam, kitéptem, átfogalmaztam,
hamar kialakult, hogy a könyvnek előbb
lesz meg a címe, minthogy egyetlen sor
is belekerül. Így született meg a
koncepció és indult el a Naplók.
Egy kis történelmi visszatekintés után
bemutatkoznak a bázis közösségek: az
Elpídia, a Mustármag, az Asszonyközösség, a Kikötő, a Sejt és a Biblia
csoport. Majd olvashatunk a Rózsafüzér
társulat, a Jézus szíve társaság, a
Nyugdíjas klub működéséről; tovább
színesíti a könyvet a baba-mama és a
szentjánosbogár klubok beszámolói,
közelebbről megismerhetjük a karitász
csoport munkásságát, a helyi cursillós
kiscsoport
lelkesítő
beszámolóját.
Élvezetes olvasmányok a gyerekprédikációk, a kórusok bemutatása, a
hittan
oktatás
és
hittantáborok,
nosztalgiázunk kicsit az ifjúsággal és az
ÖHL indulása is előkerül. Szívem szerint
minden nevet külön megemlítenék, és
ezúton is hálásan köszönök minden írást
és képet és továbbítást és beszélgetést.
Öröm volt összegyűjteni az irományokat, betekintést nyerni a kisebb
közösségek életébe, látni és tapasztalni,
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hogy nyitott és befogadó a pestszentimrei közösség. Bízunk benne, hogy ez
az évkönyv vagy emlékkönyv – bár
inkább a múltat idézi – mégis valamilyen
kezdet, lesz folytatás.
Nehéz, de jó érzés volt a könyvet
elkezdeni és befejezni. Izgalmas dolog
régről írni és ezzel újat alkotni. (Gaál
Édua)
Újraépítve
Könyvismertetés
Miközben
világviszonylatban
a
katolikus egyház dinamikusan fejlődik,
Európában és Észak-Amerikában súlyos
válságát éli. A papi hivatások számának
drasztikus
csökkenése,
kiürülő
templomok, az egyházon belüli viták
felerősödése... - hosszan sorolhatnánk a
válságtüneteket. Ebben a helyzetben
minden egyházát szerető emberben
felvetődik a kérdés, hogy mit csinálunk
rosszul.
Erre a kérdésre keres választ az
Újraépítve című könyv, amelyet egy
baltimore-i katolikus pap (Michael
White) és világi segítője (Tom
Corcoran) írtak. A szerzők a saját
egyházközségük példáján keresztül
mutatják be az útkeresés és a megújulás
történetét.
Először leírják a kezdeti tévutat. A
plébánia
átvételekor
megkísérelték
újjászervezni a "vallás piacot", hogy
kedvében járjanak a "fogyasztó katolikusoknak". Nem működött. Ekkor kezdtek
el gondolkodni azon, hogy mit csinálnak
rosszul (hosszú, tanulságos - és sajnos
ismerős - felsorolást kapunk az
elkövethető hibákról). A problémák
gyökereként azt azonosították, hogy az
egyházközség nem annak a küldetésének
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élt, amit Jézus adott neki. Sok mindent
csináltak, csak épp a lényeget nem.
Aztán megszületett a felismerés: "ha a
közösség nem tűzi ki célul azt, amire az
Isten hívja, akkor el fog bukni". Rájöttek,
hogy minden olyan szervezetnek, amely
egészséges kíván maradni, kell, hogy
legyen küldetése. Utólag a legnagyobb
hibaként azt fogalmazták meg, hogy
"annyira lefoglalt minket a fogyasztóink
kiszolgálása, hogy nem figyeltünk oda,
mi a küldetésünk". Azzal, hogy az
alapoktól újragondolták a helyzetüket és
megfogalmazták a küldetésüket, a
probléma lényegében meg is oldódott,
hiszen a válasz az evangéliumokban
régóta megtalálható. "Ez az egyház
küldetése: mindenkit tanítvánnyá tenni.
Ennyi. ... Jézus összes ténykedése ...
mind annak a nagy küldetésnek a része,
melyet úgy hívunk: evangelizáció. Jézus
az evangelizációra tette fel az életét,
hogy Isten országának örömhírét
eljuttassa mindenkihez." Hivatkoznak
VI. Pálra is: "Az egyház létjogosultságát
éppen az evangelizáció adja." Az
újraépítés lényegét úgy összegezték,
hogy a fogyasztók kiszolgálása helyett
tanítványokat kell nevelni.
Azt gondolhatnánk, hogy amint
megtalálták a probléma gyökerét, a
kilábalás gyors és látványos volt. Nem
így történt. Az egyházközség elé tárták
újonnan kitűzött céljaikat: "... együtt
végigelmélkedni plébániánk életét: kik
vagyunk,
honnan
indultunk,
mit
szeretnénk elérni? ... nekünk hogyan kell
megváltoznunk?". Meglepődtek, mert
először "semmi reakció nem volt...
többen
nem
értették,
miről
is
beszéltünk." Aztán megkezdődött a
"háború".
Óriási
ellenállással
szembesültek az egyházközségen belül.
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Az derült ki, hogy a "bennfentes egyházi
világban" nincs helye az elveszetteknek
és elvesztetteknek. A változtatási
szándék
sokakat
felbőszített
és
ellenállásra sarkallt. Hat hét alatt sikerült
a szokásos 600 fős létszámot 200-ra
"növelni". De nem adták fel - és jelenleg
egy sok ezer hívőt számláló, virágzó,
gyarapodó,
mintaként
szolgáló
egyházközségként működnek.
A könyv leghosszabb fejezete "A
stratégia kidolgozása" címet kapta. Itt
számos jó ötlet, átvehető példa található,
bár szép számmal akadnak olyan
amerikai sajátosságok is, amelyek
nálunk nem megvalósíthatók. A "C"
Mellékletben viszont akár változtatás
nélkül is felhasználható mintákat
találunk az alábbi fejezetcímekkel:
Hitünk,
Küldetésünk,
Víziónk,
Stratégiánk. De a könyvnek - ahogy én
látom - nem is az a legfőbb erénye, hogy
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egyfajta szakácskönyvként recepteket
adhat a megújulásra. A legfontosabb
üzenete az, hogy felhívja a figyelmet a
változás szükségességére és bizonyságot
ad a megvalósíthatóságáról.
New York érseke, Timothy Michael
Dolan bíboros az alábbi szavakkal
ajánlja a könyvet: "Aki szereti a
plébániáját, feltétlenül olvassa el!"
Továbbszőve e gondolatot: aki szereti és
követni akarja Jézust, feltétlenül lásson
hozzá az újraépítéshez! (Bönöczk Péter)
Caritas Hungarica Díj 2019
A Magyar Katolikus Karitász
vezetősége 2012-ben alapította meg a
Caritas Hungarica Díjat, amelynek célja
elismerni és értékelni a karitász
önkéntesek különböző szociális területeken végzett példaértékű munkáját. A díj
további célja az önkéntesség társadalmi
megítélésének növelése, a karitatív tevékenységre való buzdítás. Az elismerést
kiérdemlő önkéntesek a Katolikus
Karitász tevékenysége során kiemelkedő
módon és rendszeresen segítik a
legrászorultabb embertársaikat.
A díjra minden évben egyházmegyénként, legfeljebb három plébániai
önkéntes karitász munkatársat javasolhat
a helyi karitászigazgató. Az elismerést
azok az önkéntesek kaphatják, akik
legtöbbet tettek a karitatív tevékenységben a rászorultakért.
Abban a nem kis megbecsülésben
részesültünk idén, hogy az EsztergomBudapest egyházmegyéből a mi plébániánk, azaz a Pestszentimre Katolikus
Karitász munkacsoport vezetőjét, Boda
Évikét választották az egyik díjazottként.
A díjat 2019. október 8-án Spányi Antal
megyéspüspök, a Katolikus Karitász
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