Pestszentimrei
Öröm

Hír

Levél

A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja
XVI. évfolyam 5. szám (130.) - 2019. december

Advent
A gyerekek számára, akik még nehezen

következett. Ami a Megváltó színre

igazodnak

kemény

lépése előtt nemzedékeken át tartó

próbatétel a várakozás. Számolják,

várakozás volt, az nekünk már a múlt.

hányat kell még aludni az ünnepig. A

Várjuk, hogy eljöjjön, aki már eljött –

felnőttek visszaszámlálásába aggoda-

összecsúsznak

el

az

időben,

lom is vegyül, elkészül-e
minden,

amit

ünnephez
tak.

És

az

igeidők,

és

megbicsaklik a logika. Hogyan

az

lehet

álmod-

izgatottan

és

kíváncsian várni arra,

valljuk

ami elmúlt? Lepőd-

meg, a várakozás

jünk meg a betlehemi

is megkopik az
évek

jászol láttán?

számának

gyarapodásával,

Miért, nem ez lenne a

kicsit

okafogyottá

logikus? Annyira magától értetődő, ami

válik, hiszen akit várunk, itt van

történt? Nem elképesztő és felfog-

köztünk. Bele sem gondolunk abba,

hatatlan

milyen

időszakban

megjelenése? A gyerekek látják, érzik

élhetünk, az emberiség történetének

ezt: ők minden évben meglepődnek, és

abban

tágra nyílt szemmel nézik a földre

kiváltságos
rövidebb,

kétezer

éves

korszakában, ami a beteljesedés után

az

emberré

lett

szállt csodát. Lessük el ezt tőlük!

Isten
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Adventet indító lelkigyakorlat
Plébániánkon
December 23-án Mohos Gábor püspök atya
tartott

lelkigyakorlatot

templomunkban.

Szentmisével kezdődött az alkalom, személyes
elcsendesülésre, gyónásra is volt lehetőség,
majd

12 órakor a gitáros szentségimádással

bekapcsolódtunk a Krisztus Király napját
megünneplő világ szentségimádásába.
A püspök atya közvetlen személyiség, jól
érthetően megfogalmazva adott számunkra
iránymutatást az adventi készülődéshez:
elmélkedések

az

problémáink,

életünk

kudarcaink

Az

fókuszpontjairól,
azt

örökélet

nézőpontjából történő szemléléséről szóltak.
Saját

emberi

gondolkodásunk

korlátaiba

ütközve elfáradhatunk és reményt veszthetünk,
ha

azonban

teremtővel,

erősítjük

kapcsolatunkat

a

bepillantást

nyerhetünk

a

számunkra megálmodott isteni gondolatokba,
tervbe. A karácsonyi ünnepkör mélyebb átélése

Rorate
„Harmatozzatok egek, felhők hullassatok
esőt, és küldjétek a Megváltót!”

érdekében hasznos a kezdődő adventi időszakot

Gyerekkoromban ministráns kisbarátaimmal

valamilyen elmélyülést segítő imaalkalommal

azon versenyeztünk, hogy ki hány rorate misén

kiegészíteni,

a

szolgál. Ma alig merem kimondani, de volt

szentháromságos istenre tudjuk emelni és

olyan év, hogy hárman-négyen álltunk a

felülemelkedjünk az ilyenkor jellemző sürgés-

képzeletbeli dobogó legfelső fokán úgy, hogy

forgáson. Hasznunkra válik, ha élünk a

egyetlen misét sem hagytunk ki. Ez a

szentségekkel,

roráté

gyakorlatban azt jelenti, hogy ha egy adventben

misével kezdjük a napot, így életünket,

23 hajnali mise volt, akkor abból 23 misén

jövőnket, lehetőségeinket más szemszögből is

ministráltam, énekeltem. Tovább megyek: mise

meg tudjuk vizsgálni, esetleg útmutatást is

előtt énekpróba, beöltözés, szóval ½ 6-ra a

kaphatunk mi Isten terve életünkben, hogyan

sekrestyében kellett lenni minden nap. Nem

küzdjünk

hogy fárasztó volt, de kifejezetten érzékenyen

Róbert)

meg

hogy

áldozunk,

figyelmünket

gyónunk,

nehézségeinkkel.

(Kovács

érintettek azok az adventi időszakok, amikor az
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idei évhez hasonlóan mindössze egyetlen olyan

tudom ajánlani, aki megteheti munka, iskola

rorate van/volt ahol mind a négy gyertya lobog.

előtt, hogy kezdje a napját egy roratéval.

Teljes sötétségben, szó szerint egymás kezét

Plébániánkon az idei évben december 21-ig

tapogatva vonultunk be a kápolnába, csupán az

csütörtök kivételével minden hétköznap és

örökmécses, és némi kiszűrődő pislákoló fény

szombaton reggel (azaz hajnal) 6 órakor van

mögülünk

a

szentmise, ez 2019-ben összesen 15 alkalmat

ministránsok fehér ruhája irányított minket.

jelent. Olykor még a Néri kórus néhány tagja

Megálltunk.

gregorián

gitáros kíséretet is ad, ez még egy kis plusz, és

Harmatozzatok első versszaka, majd kigyúlt az

ha bekapcsolódunk az éneklésbe még inkább

első lila gyertya. Mivel gyerekkori emlékekről

feltöltődhetünk

beszélek, hadd színezzem kissé meg őket. Az

álmodból, Jézus megment rabságodból, hogyha

első gyertya fényében megláttuk egymást, a

hívod, eljön Ő, egész bensőm imádja Őt!

ministránsokat, az atyát. A második gyertyánál

Alleluja!” (Gaál Édua)

a

sekrestyéből,
Felcsendült

no
a

meg

.

„Ébredj

ember

mély

már látszottak, akik az első padsorban álltak. A
rózsaszín gyertya bevilágította a kápolna jobb
oldalát, s ha égett a negyedik is, az összes arcot
látni lehetett a kis kápolnánkban.
Azt az élményt, amit egy rorate mise ad,
szavakkal nem lehet leírni. Még mindig
gyerekszagú az emlék, de olyan jó újra és újra
átélni a valóságban, minden évben alig várom,
hogy advent legyen. A várakozást várom. A
készülődést várom és vágyom. A gyertyaszagot, az ásítozást, a koszorú illatát, a hajnali
sötétséget

mikor

bemegyek,

és

azt

a

világosságot áhítozom, ami már a szívemben
(is) van mikor kijövök a templomból. Ma már
csak magammal versenyzek, és örülök, ha egy
héten kétszer sikerül egy szundi után lenyomni
az ébresztőt, gyorsan ruhába bújni, egy

Kiserdei Mikulás

hosszúkávé lehörpintését követően kocsival
elgurulni a templomba, hogy részt vehessek a
hajnali adventi misén. Ez egy olyan keretet ad a
napomnak, hogy nemcsak az Adventben, de
egész évben érzem a hatását. Mindenkinek

Szent Miklós püspök idén is meglátogatta a
pestszentimrei plébánia gyermekeit, akik
énekszóval várták a kiserdőben az érkezését.
Néhányan az apróbbakból kicsit megilletődve
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ugyan, de annál nagyobb szeretettel fogadták
őt,
aki
természetesen
ajándékokkal
kedveskedett nekik. (Magyar-Szani Katalin)

2019. december
legkisebbek
hatalmas
lelkesedését,
a
nagyobbacskák gyanakvó - de hinni akaró tekintetét és a még nagyobb gyerekeket, akik a
Mikulást segítve évről évre újra eljönnek, hogy
ők is részesei lehessenek a kicsik izgalmának!
(Homicsné Erdős Vera)

NEK hírek
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
2020 szeptember 13-20.
Kedves
Testvérek,
a
kongresszusig
(2019.12.15-én) 272 nap van, már megnyílt a
regisztrációs felület. A www.iec2020.hu
weboldalon tájékozódjatok a hírekről, de
elsősorban regisztráljatok a programokra.
Nagy rendezvény elképzelhetetlen rendezők
nélkül. Önkénteskedni jó! Miért? Mert kettő az
egyben: lelki sportolás és lelki wellness!

Idén is alkalmam volt a gyerekeimmel
kilátogatni a Péterhalmi erdőbe azért, hogy
találkozzunk a Mikulással. Mindhárom fiúnak
nagy izgalom ez a mai napig. Sokan gyűltünk
össze a találkahelyen és egy kis túrával a csapat
elindult egy tisztásra. Ott énekeltünk,
megkínáltuk egymást kaláccsal, teával. Ekkor
érkezett meg a Mikulás, aki kedvesen
köszöntötte a gyerekeket és mesélt nekik a
réges-rég élt Szent Miklósról. Ezután kiosztotta
az ajándékokat. Sok gyerek hozott otthonról
játékot, amit odaadott a Mikulásnak, hogy
vigye el azokat is a nagyon szegény
gyerekeknek.
Miután
elköszöntünk
a
Mikulástól kisétáltunk az erdőből és
elbúcsúzkodtunk. Örülök, hogy részese
lehettem ennek a találkozónak! Jó látni a

Az oldalon tájékozódhattok a kongresszus
önkéntes programjáról, amelynek első lépése az
előjelentkezés. A rendezők kérik, akinek
lehetősége van rá, hogy vendégül láson
külföldi, vagy vidéki keresztény testvéreket,
esetleg önkéntesként segítő diákokat egy, vagy
akár több napra, jelezze a regisztráció során.
NEK munkacsoport
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Adventi koncert

zongorázott). Közel egy órán keresztül zengtek

Új egyházi év kezdődött, advent első
vasárnapján újra elindult a Krisztus Király

a hangok, melegséget árasztva az adventi
hidegbe és a szívünkbe.

ünnepéig tartó körforgás, és nálunk ilyenkor az
a szokás, hogy a zenét tanuló gyerekek
megmutatják,

mennyit

fejlődtek,

tanultak,

haladtak az elmúlt esztendőben a hangok
birodalmában. Idén sem volt ez másképp, hála
Éliás Katinak, aki szervezője, lebonyolítója,
műsorvezetője,

zongorakísérője

és

lelke

ezeknek a koncerteknek. Az első generáció már
kirepült,

az

évek

óta

fellépő

„nagyok”

Nyári plébániai tábor 2020

gimnáziumba kerültek, és többségük egyre
nehezebben

talál

muzsikálásra.
felcseperedő
maradtak:

A

időt
régi,

a

szemünk

fellépőgárdából
Papp

rendszeres

Dominika

csak
és

előtt
ketten

Kedves Testvérek! Fiatalok és régebb óta
fiatalok! Családosok és egyedülállók! Szülők és
gyerekek!

Magyari
2020 nyarán ismét lesz nyári tábor!

Zsombor, a népi furulya és a fagott: ők
mindketten tagjai a Néri kórusnak is. Melléjük
pedig felsorakoztak az újak az egészen
aprócskák szárnypróbálgatásaitól a komoly és
ígéretes teljesítményt nyújtó nagyobbacskákig.
A koncert családi örömzene is volt, hiszen Hős
Csaba két lányát, a fuvolista Sárát és a hegedűs
Csengét is kísérte zongorán (a harmadikat,
Borókát csak azért nem, mert ő maga

Szeretnénk
MINDEN
plébániánkhoz
tartozó
testvérünkre
kiterjeszteni
a
meghívottak körét!
Mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy
legszívesebben a gyerekes családok jönnek a
táborba, ezért rájuk talán picit jobban ki lesz
hegyezve a tábor szerkezete, de ez ne
tántorítson el senkit, hiszen ez csak a
kiindulópont. Illetve egyre több olyan család
van, ahol a gyerekek már kirepültek, de a
szülők még mindig szívesen jönnek, így a nemcsaláddal
érkezők
könnyen
hasonló
élethelyzetben lévőkkel körbevéve találhatják
magukat. :)
Az idei nyári családos táborban részvevő kb.
35 családot (kb. 150 főt) nyár végén
megkérdeztük, hogy milyen táborra vágynak és
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a kérdőív eredménye egyértelműen az lett, hogy
az eddigiekhez hasonló családos tábort néhány szükséges változtatással - szeretnének.
Ebből szeretnénk kiindulni.
Ami jövőre mindenképp változni fog:
A
helyszín:
Mivel
jövő
évben
Mátraverebély- Szentkúton minden hétvégi
napon foglalt a szállás, új helyszínt kerestünk.
Ez pedig Péliföldszentkereszt.

2019. december
mailben (erdos.vera@gmail.com)! Azért, hogy
- Miklós atya szavaival élve - ne legyen túl
"mamaszagú" a táborunk, lelkes férfiak
jelentkezését is nagyon várjuk!
Az első megbeszélést novemberben már
megtartottuk, de a csapathoz lehet még
csatlakozni, reméljük, minél többen meg is
teszitek ezt!
Isten áldjon mindenkit!

Az időtartam: Az eddigi 3-4 nap helyett,
2020-ban 5 napra vonulunk el a város zajától:
július 8-a szerdától 12-e vasárnapig leszünk
együtt.
Az iskolás gyerekeinkkel Linka Melinda és
Mandák Enikő a gyerektáborokból már ismert
magas színvonalú programokkal fognak
foglalkozni.
Óvodásainkhoz Miklós atya hív óvó néniket
(illetve leendő óvó néniket).
7. osztályos kortól a gyerekeink a
családjaiktól külön, fiú-, illetve lány-szobákban
fognak aludni. Nekik több év kihagyás után
ismét lesz "portya", vagyis a tábor előtti két
napon elvonulás, táborra hangolódás.
A táborban töltött 5 nap egyike mindenképp
a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus
jegyében, az Eukarisztiáról fog szólni.

A tavalyi szervezőcsapat

Karitász hírek
Tartós élelmiszert (cukrot, lisztet, tésztákat,
konzerveket, étolajat, tartós tejet, édességeket
stb.) gyűjt a Karitász a nagycsaládosoknak,
nyugdíjasoknak, rászorulóknak. A csomagokat
a templom végébe, a régi, használaton kívüli
gyóntatószékhez várják a Karitász munkatársai,
Boda Éva, Kovács István és Linka Gábor.

Beteglátogatás
December

21-én,

szombaton

délelőtt

keressük fel az ágyhoz kötött betegeket az
Alacskai úti idősek otthonában, s énekekkel,

Ezen kívül szeretnénk bármilyen közéleti,
illetve közösségünkkel kapcsolatos, az
életünkben fontos szerepet betöltő dolgokról
is beszélgetni. Ehhez téma- és/vagy előadó
ötleteket várunk!!!

szentírási

idézetekkel,

apró

ajándékokkal

Nagyon szeretnénk a tábor szervezőcsapatát kibővíteni, frissíteni, hogy valóban új
lendületű legyen a táborunk! Ezért kérjük, hogy
bárki, aki egy picit is indíttatást érez ahhoz,
hogy segítse a közös munkát jelentkezzen e-

ott, vagy úgy érzi, ő nem képzett zeneileg, a

hirdetjük nekik a megtestesülés örömhírét.
Várunk mindenkit, aki részt szeretne ebben
venni, gyülekező ¾ 9-kor az otthon bejáratánál.
Ne tartson vissza senkit, ha még soha nem járt
legközismertebb karácsonyi dalokat fogjuk
elénekelni.

Várunk

gyereket-felnőttet,

egyedülállókat és családokat, Jézus minket
küld, ne mondjunk neki nemet!
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Ünnepi miserend
2019. december
23. hétfő – munkanap
18.00 - Szentmise
24. kedd – munkaszüneti nap
08.00 - Szentmise (ezen a napon nincs hajnali
mise)
16.00 - Pásztorjáték
23.00 - Gyóntatás és orgonazenés áhítat
24.00 - Éjféli mise
25. szerda – URUNK SZÜLETÉSE,
KARÁCSONY,
főünnep,
nyolcaddal,
parancsolt ünnep, munkaszüneti nap
08.00 - Szentmise
10.00 - Ünnepi szentmise
18.00 - Szentmise
26. csütörtök – Karácsony nyolcada alatti II.
nap, Szent István első vértanú
08.00 - Szentmise
27. péntek – Szent János apostol és evangelista
– ünnep, munkaszüneti nap

2019. december
31. kedd – A polgári év utolsó napja,
Szilveszter, munkanap
Karácsony nyolcada alatti VII. nap,
18.00 - Szentmise (év végi hálaadás és
beszámoló)
2020. január
1. szerda – SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA,
Újév,
főünnep, parancsolt ünnep, munkaszüneti nap
08.00 - Szentmise
10.00 - Szentmise
18.00 - Szentmise
2. csütörtök
17.00 - Igeliturgia
3. péntek – köznap
18.00 - Szentmise, azt követően szentségimádás
19 óráig
4. szombat – köznap
07.00 - Szentmise
5. vasárnap – Karácsony utáni II. vasárnap
08.00 - Szentmise

18.00 - Szentmise, azt követően szentségimádás
19 óráig

10.00 - Szentmise

28. szombat – Aprószentek, vértanúk - ünnep

6. hétfő – URUNK
VÍZKERESZT,

07.00 - Szentmise

18.00 - Szentmise
MEGJELENÉSE,

29. vasárnap – A Szent Család: Jézus, Mária
és József - ünnep

főünnep, parancsolt ünnep

08.00 - Szentmise

Advent hétköznapjain reggel 06.00 órakor
tartjuk a rorate (aranyos mise, angyal mise)

10.00 - Szentmise (1100 családok megáldása a
szentmise végén)
18.00 - Szentmise
30. hétfő – Karácsony nyolcada alatti VI. nap,
munkanap
18.00 - Szentmise

18.00 - Szentmise

szentmiséket, melyek után szentgyónásra is
lehetőség van. Adventben csütörtökönként
igeliturgia van templomunkban.
Január 13-án kezdődik az évközi idő, amely
február 26-áig, hamvazószerdáig tart.
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Farsangi mulatság és lakodalom ebben az
időszakban tartható.
December 24-től az ünnepi szentmisék, a
vasárnapi szentmisék és a hétköznapi
esti szentmisék előtt gyónási lehetőség van a
templomban.

2019. december
Kedd: 1/2 5-től - 1/4 6-ig
4-7 évesek:
Szerda: 1/2 5-től - 1/4 6-ig
2. osztályosok:
Csütörtök: 1/2 5-től - 1/4 6-ig (még
változhat)

Szentmisék rendje
Vasárnap: 8, 10 és 18 órakor.

Szentjánosbogár klub:
Péntek: 5-től 7- ig (Szenczi suli)

Hétköznap:
Hétfő: 18 órakor

A plébániahivatal félfogadási ideje:

Kedd, szerda, szombat: 7 órakor

Hétfő: 9-11

Péntek: 18 órakor

Kedd, szerda, péntek:15-18

Csütörtök: Igeliturgia 7 órakor

Csütörtök: ZÁRVA

Minden pénteken: 17 órakor imaóra és

Telefonszám: 06-1/292-3113

az esti mise után csendes szentségimádás

A keresztség és bérmálás szentségének

19 óráig.

felvételi szándékát kérjük az irodában

Első csütörtökön: 17 órakor Jézus

ügyfélfogadási időben jelezni.

Szíve Család imaórája

A

Első vasárnapon: 17 órakor szentség-

időpontja előtt legalább három hónappal

imádás

jelentkezzenek.
Hirdetések

Hittanórák
Elsőáldozók:
Hétfő: 1/2 5-től - 1/4 6-ig

jegyespárok

esküvőjük

tervezett

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