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már megtelt, de autókkal kísérve lehet még
csatlakozni, akár családoknak is!

Hirdetések
SZENTMISÉK RENDJE:

MEGKEZDŐDTEK A PLÉBÁNIAI
HITTANOK!
Hittancsoportok a 2004/2005-ös tanévben:

Vasárnap és ünnepnap: De. 8 és 10 órakor
és este 6 órakor.
Hétköznap: Minden reggel 7 órakor; este 6
órakor: hétfőn, csütörtökön és pénteken.

CSOPORT
IDŐPONT
Hétfő 5 óra
Óvodások
Csütörtök 5 óra
1. osztály
Hétfő 5 óra
2. osztály
Szerda 4 óra
Elsőáldozásra /2005-ben/
Szerda 5 óra
4-5. osztály
Hétfő 6 óra
6-7. osztály
Kedd 6 óra
Középiskola I. (8-10. o.)
Szerda ½ 7
Középiskola II. (11-12. o.)
Csütörtök ½ 8
Ifjúsági (18 év fölött)
Hétfő ½ 9
Ifjú házas hittan
Péntek 7 óra
Felnőtt Bibliaóra

Litánia: Vasárnap az esti szentmise előtt fél
órával.
Elsővasárnapon az esti szentmise előtt egy
órával szentségimádás.
Elsőcsütörtökön az esti szentmise után
szentségimádás Jézus Szíve tiszteletére.
Minden péntek este ½ 9-től fél óra csendes
szentségimádásra van lehetőség a templomban egyházközségünk megújulásáért.

A hittanok helyszíne a plébánia kertjében
lévő „Cserkészház”, amelynek bejárata a
Címer u. felőli oldalon lévő kertkapunál
van.
A hittancsoportokhoz az év folyamán
később is lehet csatlakozni.
Szeretettel várunk!

Gyóntatás: A reggeli szentmisék előtt és
alatt. Vasárnap a szentmisék alatt. Minden
pénteken du. 5-től 6-ig.
A plébániahivatal félfogadási ideje:
Hétfő és Szerda
Kedd és Péntek

De. 9-11 óra
Du. 16-18 óra

Előző tanév 2. félévében megkezdődtek a
hittanos kirándulások egy-egy szombaton.
Az ősz folyamán is hívjuk a hittanosokat.
Előre láthatóan a következő szombatokon
megyünk kirándulni: Okt. 30.; Dec. 4. Írjuk
be naptárunkba!

Esküvőt 3 hónappal előre kérjük
bejelenteni.
Keresztelési, bérmálkozási kérelmet a
plébánossal kell megbeszélni.
Plébánosi hirdetések
Figyelem! Az előző évektől eltérően idén a
hétköznap esti szentmisék időpontja marad
este 6 órakor október után is!

Megszületett plébániánk honlapja, mely
még fejlesztés alatt áll, de már látható rajta
a nyári hittantáborunk képeiből egy
csokorra való. Kövessétek figyelemmel!
Klikkeljetek rá:
www.communio.hu/pestszentimre
Webmesterünk egyben lapunk főszerkesztője, Bönöczk Péter. Hozzá lehet
fordulni javaslatokkal.

Október hónapban minden hétköznap este 5
órától a rózsafüzért imádkozzuk a
templomban.
Október 9-én szombaton Márton atya
vezetésével egy napos buszos zarándokútra
indulunk Vácon át Márianosztrára. A busz

Impresszum
Kiadja: Pestszentimrei Római Katolikus Plébánia (1188 Budapest, Nemes u. 17. T.: 292-3113, Email: sztimrepleb@mail.datanet.hu). Felelős kiadó: Gödölle Márton plébános, mobil: 06-30-2638524. E-mail: mgodolle@mail.datanet.hu. Felelős szerkesztő: Bönöczk Péter, tel.: 06-20-555-1160,
E-mail: p.bonoczk@freemail.hu. Internet címünk: www.communio.hu/pestszentimre

8

Pestszentimrei
Öröm

Hír

Levél

A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja
I. évfolyam 5. szám - 2004. október

Rózsafűzér: a „mennyország kulcsa”
I. János Pál pápa egy súlyos beteg
asszony ágyánál kérdezte őt, mi bántja. „Sírok, mert érzem, nem sok van már
hátra. És félek, mert egész életemben
kerestem, de máig nem találtam meg a
mennyország kulcsát.” A pápa a zsebébe
nyúlt és rózsafüzérét az asszony kezébe
adta: „Íme, itt a mennyország kulcsa.”
Október hónapját ősi
hagyomány szerint Máriának dedikálja (ajánlja)
az Egyház. A lombhullató hónap, a fogyatkozó nappalok és a
mélabús őszi idő állhatatos kitartásra hív bennünket, a keresztény embert. Ennek mesteri kifejeződése a Rózsafüzér
imádkozása. Benne nem lehet csapongani, nem lehet naponta forradalmat
csinálni, olyan az, mint egy lehorgonyzás, a nyelvek kavalkádjából az
anyanyelvhez való visszatérés. Egy
csikóvérű ifjú számára talán unalmas,
akár egy szentségimádás, mert mindkettőhöz mélyre kell evezni. Bennem él
néhány erős élmény a Rózsafüzér
imádkozásáról. Szerzetes nővéremet
többször meglátogattam franciaországi
kolostorában, és ahogyan ott imádkozták

a fiatal szerzetesnők, szenvedéllyel és
szerelmesen, elszégyelltem magam,
hogy addig papként csak amolyan
megbocsátó felsőbbséggel néztem az
öregek imájára. Évente térek vissza a
Márianosztrai ifjúsági Zarándoklatra,
ahol zsákkal a hátunkon, három napon át
járva az erdőket élettel telítődik út
közben a Rózsafüzér
ima. Két éve részt vehettem Medjugorjéban egy
drogos fiatalembereket
gyógyító közösség reggeli imádságán. 120 egykori narkós legény mint
valami ostorcsapás zúgta, kiáltotta bele a világba az „élet és halál”
imáját,
az
Üdvözlégyeket. És mi, kispapok és elöljáróik,
borzongva
döbbentünk
rá,
hogy
hozzájuk képest a mi - komolynak hitt imánk csak holmi sápadt ábrándozás.
Ezekben ismertem fel, hogy amíg az
Istent szerelmesen szerető lelkek imáját
vagy a világ – a magam – nyomorúságát
meg nem tapasztalom, addig a
Rózsafüzér titka aligha tárul föl.
Mi október üzenete családjaink számára?
A pápa írta 2002-ben, hogy „az együtt
imádkozó család együtt marad. A
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rózsafüzér újra a családok kedves
imádsága lehet. Az a család, amelyik
közösen imádkozza a rózsafüzért,
reprodukálja a názáreti otthon légkörét:
Jézust helyezi a középpontba.” Ismertem
egy nyolc gyermekes keresztény
családot, ahol minden este közösen
imádkoztak el egy tized rózsafüzért az
esti ima keretében, és a gyermekek
sorban imádkozták elő az Üdvözlégyeket. A szülők ima-szeretete megragadta a gyerekeket is. De fél szívvel már
nem működne ugyanez! Októberi
elhatározás
lehet
mindannyiunk
számára, hogy családban vagy egyénileg, utazás közben vagy esténként
naponta elimádkozzunk egy tizedet
ebből az imából.

Októberi rózsafüzér hívogató
Egyházunknak három tagozata van. A
küzdő Egyház a földön, a szenvedő
Egyház a tisztítótűzben és a diadalmas
Egyház az égben. No, ez a hármas
Egyház októberhez érkezve nagy
ünneplésre készül! Szeptember 29-én
köszönti a főangyalokat, Szent Mihállyal
az élen. Október 2-án meg az
őrangyalokat. A mennyei angyali
seregekkel együtt borul térdre a
diadalmas Egyház október minden
estéjén a rózsafüzér Királynője előtt. A
földön küzdő Egyházzal együtt közösen
végzi a rózsafüzért. Ez nem egy szép
szöveg, ez a valóság. Az ég együtt
ünnepel a földdel. Az örvendetes
olvasóban rácsodálkozik Istennek a
bűnös emberhez hajló irgalmára. „Ember
lett az Isten itt, föl ezt ki foghatja?” A
fájdalmas olvasóban átéljük az Úr Jézus
tökéletes áldozatát. „Erős a szeretet,
miként a halál.” A Passió c. film
megtekintése után önmagunk még
őszintébb és teljesebb átadására hív
minket a fájdalmas rózsafüzér. A
dicsőséges olvasó a bizonyíték. Semmi
szenvedés nem volt hiába. „Légy
hűséges mindhalálig és neked adom az
élet koronáját!”

Gödölle Márton plébános
Vers

Weöres
Sándor

Füzértánc

Fűzzünk lombot szép füzérbe,
rakjunk rózsát közepébe.
Kész van már a szép füzér,
rózsa díszlik közepén.
Jó pajtások, sorba álljunk,
tarka füzértáncot járjunk.
Aki velük táncot jár,
röppen, mint a kismadár.
Füzért fűzzünk, egyet, százat,
így köszöntsük jó anyánkat.
Énekszóra táncolunk,
néki zengjen szép dalunk.
Rózsadíszes lombfüzérre
süssön a nap tiszta fénye.
Aranysárga napvilág,
homlokunkon boldogság.

Mi, pestszentimrei katolikusok is meg
vagyunk híva erre a nagyon fontos,
roppant számon tartott összejövetelre, az
októberi rózsafüzér ájtatosságra. No,
most már nem a munkahelyi párttitkárok
tartják számon, hogy elmentünk-e.
Sokkal, de sokkal nagyobb urak: a mi
őrangyalaink! Tudjátok a Szentírásból:
ők arany edényben viszik az Úr elé
imádságaitokat! Ebben a felettébb
zavaros időben esténként együtt végzett
imádkozásunk Krisztus irgalmát hozza le
ránk. A fatimai Szent Szűz, a
Szentatyánk, a különféle jelenleg is tartó
2
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Persze a mese azért ebből a számból sem
maradhat ki! Most azonban – rendhagyó
módon - nem mi mondunk (írunk) mesét
nektek, hanem épp fordítva: azt
szeretnénk, ha a lenti „képregény”
felhasználásával ti mondanátok nekünk
egy mesét! A kép fenti első részletével
kezdve, majd egymás után elmondva a
soron következő képrészletről eszetekbe
jutó gondolatokat, egy szép és tanulságos mesét mondhattok nekünk. Mi
felnőttek megígérjük, hogy a végén nem
azt fogjuk mondani, hogy „na látod,
fontold meg a tanulságot és e szerint
cselekedjél”, hanem valami ilyesmit:
„köszönjük a (bár nem „égből pottyant”,
de tanulságával égbe mutató) mesét és
próbáljuk magunkra nézve is levonni a
tanulságot”.

Szeretettel várjuk a fiatalokat és
általános iskolás hittanosainkat
plébániánk most szerveződő
gitáros ifjúsági énekkarába.
A próbák időpontja:
minden vasárnap délelőtt 9-től
10-ig (a 10 órai szentmise előtt)
Gyerekeknek
E havi számunkban mindenekelőtt nagy
szeretettel (és sok imával) köszöntjük
az elsőáldozóinkat!
Sokan közületek lapunk megjelenésének
napján (október 3-án) veszik magukhoz
először az Úr Jézus testét a szentáldozásban! Bűneitek terhét már letettétek a
szentgyónásban, így könnyű és boldog
szívvel járulhattok a szentáldozáshoz.
Mit is mondhatnánk nektek e szép
alkalomból? Talán azt, hogy mindig
olyan nagy várakozással és szívdobogással vegyétek magatokhoz Jézust,
ahogy ezt az első alkalommal teszitek!
És bár a nagyszerű külsőségek (fehér
ruha, ünnepi ebéd) elmaradnak a
következő alkalmakkor, a szíveteket
soha ne feledjétek áldozás előtt
ünneplőbe öltöztetni.
Bizonyára kaptok ajándékot is erre a
szép ünnepre, de azért gondoljatok arra,
hogy a legnagyobb ajándék az a kis
fehér ostya, amit áldozáskor a paptól
kaptok. A többi ajándék csak olyan, mint
- mondjuk - egy Rolls-Royce után játék
autót kapni (ami ráadásul nem is
távirányítós), vagy egy igazi aranyhörcsög után egy műanyag játék állatkát
(ami a Távol-Keleten készült). De ti
bizonyára jobb hasonlatokat tudtok
ezeknél is, ezért inkább alakítsátok a
fenti példákat „saját képetekre”!

A múlt havi számunkban közölt
képrejtvény megfejtése: „Légy!”
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Evangélium hirdetését. Krisztus jó
hírének, az Örömhírnek egyik szép
kifejezése a szép éneklés. Egyházunk
ránk hagyományozott ősi zenéje a
gregorián, ami felbecsülhetetlen és örök
értékű kincs marad (a latin énekek, az
introitusok, a communiok, zsoltárok
stb.).

gondolt, arra, hogy mindnyájunknak
szükségünk van Őrá.
Olyanok vagyunk, mint az az ember, aki
éhen hal a gazdagon megterített asztal
mellett.

A fiatalok ugyanakkor megszólalnak a
saját kifejezésmódjukon is. Szentírási
szakaszok, imádságok, zsoltárok kelnek
életre megzenésítve. A fiatalok a maguk
nyelvén dicsérik és magasztalják az
Istent,
kifejezve
szeretetüket
és
imádságos lelkületüket. „Fogadd el
Uram, szabadságomat, fogadd el
egészen!”
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jelenésekben Jézus és a Szűz Anya nem
győzik a lelkünkre kötni, hogy
imádkozzuk a rózsafüzért. Templomunkban velünk együtt ott vannak az
innen elhalt imádságos öregek lelkei is.
Ott vannak az angyalaink is. Boldogok,
ha mi is ott vagyunk! Ott a helyünk!

Gyermekkorára a szokásos udvari
neveltetés nyomta rá bélyegét, de már
ekkor kibontakoztak pozitív tulajdonságai. Vidám és szófogadó gyermek
volt. Jószívűsége is hamar megmutatkozott: a karácsonyra, születés- és
névnapra, húsvétra kapott ajándékait a
kastély körüli gyermekek és játszópajtásai között szétosztogatta. A
kastélypark főkertészét kérte, hogy ő is
hadd dolgozhasson fizetségért, hogy
keresetéből támogathassa a szegény
gyerekeket.

Október minden hétköznapján este 5
órakor van a rózsafüzér ájtatosság.
Vasárnap a két délelőtti mise között
végezzük a rózsafűzért.
Szarvasné Marika néni

1898-ban, elsőáldozására készülve mély
lelkülete sokak figyelmét felkeltette. Az
egyik szemtanú megjegyezte: „ha valaki
nem tudna imádkozni, ettől a fiatalúrtól
bizonyára megtanulna”.

Egyházközségünkben szép számban
jöttünk össze fiatalok az elmúlt két
vasárnap délelőtt, hogy a gitáros ifjúsági
kórus próbáin vegyünk részt, de
továbbra is szeretettel várlak titeket,
hozzatok jó kedvet, hangszereket (gitár,
fuvola, furulya, szintetizátor stb.). Mert
én is vallom Szent Ágostonnal: „Aki
szépen énekel, kétszeresen imádkozik.”

„Fogadd el, Uram, szabadságomat!”

A mai világ szembeszökő vonása a
változás. A világ mindig változott,
csakhogy régebben jóval lassabban és
kevésbé feltűnően. Száz éve még a postakocsinál háromszor sebesebb expressz a leggyorsabb közlekedési
eszköz volt. A vonatról néhány
évtizeden belül átszálltunk az űrrakétára.
A technikai haladás - a közlekedés
sebességével mérve - ma legalább
kétezerszer gyorsabb, mint az elmúlt
évezredben. Minden területen szédítő
ütemben éli át az ember a saját maga és
a világ átalakulását. Mégsem ez az
ugrásszerű változás határozza meg
korunkat, hanem az a lelkület, ahogyan
az ember ezt megéli.

1911-ben szerelmi házasságot kötött
Bourbon-Párma Zitával, akivel élete
végéig jóban-rosszban egymás mellett
kitartottak, gyermekeiket szeretetben
nevelték a hitre.
1914. június 28-án őt is sokkolta az első
világháborút kirobbantó (egyben őt
trónörökössé tevő) hír, miszerint Ferenc
Ferdinánd
Szarajevóban
merénylet
áldozata lett. Ferenc József császár 1916.
nov. 21-én bekövetkezett halála után
trónörökösből Ausztria és Magyarország
uralkodójává vált – az ezzel együtt járó
hatalmas felelősséggel. Ünnepélyes
királlyá koronázására 1916. december
30-án került sor.

Szeretettel:
Szabó Balázs kántor
Példaképeink
Boldog IV.Károly
Ausztria és Magyarország utolsó
uralkodóját, IV. Károly magyar királyt
(I. Károly osztrák császárt) október 3-án
- lapunk megjelenésének napján avatják boldoggá Rómában.

Egész életében, de különösen a
világháború évei alatt, híressé vált
békeszeretetéről. Békekötési kísérletei
azonban – a világpolitika által
meghatározott okok következtében –
sorozatosan kudarcba fulladtak.

1887. augusztus 17-én született az ezer
évesnél is régibb Habsburg uralkodói
családban (gyermeke Habsburg Ottó, a
Páneurópai Unió elnöke).

Az Egyháznak a változást helyeslő és
vállaló
emberek
világában
kell
teljesítenie változatlan feladatát: az
6

A világháborús vereség, majd a
monarchia összeomlása után felfüggesztette osztrák császári, majd magyar
3
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az ő közbenjárásának tulajdonítanak:
Brazíliában egy súlyos betegségben
szenvedő szerzetesnővér IV. Károly
boldoggá avatásáért imádkozva megmagyarázhatatlan módon meggyógyult.

királyi uralkodói jogainak gyakorlását,
és családjával együtt Svájcba költözött.
1921-ben kétszer is sikertelenül kísérelte
meg a magyar trón visszaszerzését
(feltehetőleg azért, hogy az 1919-es
kommunista hatalomátvételhez hasonló
puccsoknak elejét vegye). A második
visszatérési kísérlet kudarca után
őrizetbe vették és a Portugáliához
tartozó Madeira szigetére száműzték, ott
halt meg 1922. április 1-jén. Halálos
ágyán felvette a betegek kenetét, majd
életgyónása
után
mosolyogva
kijelentette: „minden ellenségemnek
megbocsátottam”.
Haláltusáját népei
boldogulásáért is felajánlotta: „sokat kell
szenvednem,
hogy
népeim
újra
egymásra találjanak” – mondta.

Boldoggá avatásával a Szent István
királytól boldog IV. Károlyig ívelő, a
magyar uralkodók által pillérként
alátámasztott szellemi híd méltó hídfőt
kapott mindkét végén: egy szent
királyunk nyitja uralkodóink sorát, és
egy
boldoggá
avatott
királlyal
búcsúztunk el államberendezkedésünk
korábbi formájától. Bárcsak köztársaságunk vezetői (köztársasági elnökök
és miniszterelnökök) méltóak lennének
az elődökhöz, és magánéletükben,
valamint a köz ügyeinek intézése közben
is szentéletű uralkodóink életpéldáját
követnék!

Boldoggá avatásával egy hosszú folyamat zárul le, a Vatikán ugyanis több
évtizeden át vizsgálta ügyét.

Boldog IV. Károly! Imádkozz hazánkért,
járj közben népünkért, hogy soha ne
térjünk le arról az útról, amelyen az
államalapításkor Szent István királyunk
vezetésével elindultunk!

A boldoggá avatásáért létrejött imaliga
1925-ben kezdte meg a bizonyítékok és
a tanúságok gyűjtését, majd a boldoggá
avatási kérelmet 1949-ben terjesztették a
Vatikán elé.
A boldoggá avatási eljárás első része
akkor fejeződött be, amikor a Vatikán
úgy ítélte meg, hogy az Osztrák-Magyar
Monarchia utolsó császára "hősies fokon
gyakorolta a keresztény erényeket". IV.
Károly feddhetetlen jellemű és szilárd
hitű ember volt, a hatalom gyakorlásában mindig az egyház szociális tanait
vette alapul - állapította meg az Apostoli
Szentszék. 2003. decemberében tették
közzé a hírt, hogy előreláthatólag 2004ben boldoggá avatják IV. Károlyt. II.
János Pál pápa ugyanis aláírta azt a
rendeletet, amely az eljárás második,
záró lépésének tekinthető: elismeri
annak bizonyosságát, hogy IV. Károly
halála után olyan csoda történt, amelyet

Pestszentimrei ÖrömHírLevél

2004. október

Ha nehéz az iskolatáska

Szentáldozásra készülve
Viennai Szent János gondolataiból

A tudás a legnagyobb gazdagság, és a
megértés öröme a legnagyobbak egyike.

Jöjjetek áldozni, jöjjetek Jézushoz,
jöjjetek, éljetek belőle, hogy Őérte
éljetek.

A fenti idézet Öveges József piarista pap
tanár könyveinek jelmondata, mottója.
Rövid, de velős mondat. Akik a múlt
század 50-es éveinek tájékán voltak
diákok, azok emlékezhetnek Öveges
professzor televíziós fizika óráira.
Élmény volt nézni és hallgatni kísérleteit
és előadásait. Ez a mondat azonban csak
akkor válik valóra (érik be), ha a tanuló
éhezi és szomjazza a tudást, az
igazságot. Talán nem véletlen, hogy
kissé kapcsolódik a nyolc boldogság 4.
mondatához: Boldogok, akik éhezik és
szomjazzák az igazságot, mert ők
kielégítést nyernek (Máté ev. 5.6).

A teremtett világban minden élőlénynek
táplálkoznia kell, hogy éljen. A jó Isten
ezért növesztette a fákat és a
növényeket. Szépen terített asztal ez,
ahol minden állat megtalálja a neki való
táplálékot. Azonban a léleknek is
táplálkoznia kell... Amikor Isten
táplálékot akart adni lelkünknek, hogy
támogassa az élet zarándokútján,
körültekintett a teremtett világon, s nem
talált semmit, ami a lélekhez méltó lett
volna. Akkor visszavonult önmagába és
elhatározta, hogy önmagát adja neki... Ó,
lelkem, mily nagy vagy, hogy téged csak
Isten tud kielégíteni!

Kitartó türelem kell hozzá és akkor
meghozza gyümölcsét. Egy jó példakép
erősíti a kitartást. Ki a példaképed?
Sorsdöntő lehet! Az alapvető célkitűzése
minden tanulónak az legyen, hogy egy
fokkal magasabb végzettsége legyen a
szüleinél. Természetesen az volna a
kívánatos, ha azt túl is szárnyalja. Van
„Segítség”, éljünk vele! Veni Sancte…
Jöjj Szentlélek Úristen… (259.é.) és
akkor könnyű lesz az iskolatáska.

"Mindazt, amit az én nevemben kértek
az Atyától, Ő megadja nektek." Soha
nem gondoltunk volna arra, hogy
Istentől saját Fiát kérjük. Amit azonban
az ember nem mondhat vagy nem tud
elgondolni, s amire soha nem mert volna
vágyódni,
Isten
a
maga
nagy
szeretetében kimondta, elgondolta és
teljesítette. Soha nem merészeltük volna
azt mondani Istennek, hogy adja halálra
Fiát értünk, hogy adja nekünk eledelül a
testét, és italul a vérét! (...)

Mike József

Amikor Urunk lakást vesz egy lélekben,
boldog, hogy eltöltheti örömmel és
boldogsággal (...)
Ne mondjátok, hogy nem vagytok
méltók. Igaz, nem vagytok azok, de
szükségetek van Őrá.
Ha az Úr méltó voltunkra gondolt volna,
soha nem alapította volna meg a szeretet
szentségét, mivel arra senki a világon
nem méltó; Ő akkor szükségleteinkre

Boldog IV. Károly
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