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Hirdetések 

SZENTMISÉK RENDJE: 

Vasárnap és ünnepnap: De. 8 és 10 órakor 
és este 6 órakor. 
Hétköznap: Minden reggel 7 órakor; este 6 
órakor: hétfőn, csütörtökön és pénteken. 
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 megúju-
lásáért. 
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           De. 9-11 óra 
Kedd és Péntek           Du. 16-18 óra 
Esküvőt 3 hónappal előre kérjük 
bejelenteni.  
Keresztelési, bérmálkozási kérelmet a 
plébánossal kell megbeszélni. 

Plébánosi hirdetések 

   A XVIII. kerületi Önkormányzat 
támogatásával sikerült kiépíteni és üzembe 
helyezni templomunk riasztórendszerét. 
Egy testvérünk adományából a sekrestye 
eddigi ajtaját is kicserélhettük egy erő-
sebbre. Így nagyobb biztonsággal 
tekinthetünk a jövőbe. 
   Templomtakarítóink örömére a sekrestye-
raktár vizesblokkja villanybojlerrel gazda-

godott, így már nem kell a plébániáról 
hordani a melegvizet. 
   Hála Istennek szépül, fejlődik Temp-
lomunk, de még sok a tennivaló: 
elsőrendűen a szentélyt övező külső 
csatornarendszert és vízelvezetést kell 
megjavítanunk, mert már hullanak a 
tetőperem téglái és a vakolat, és belül is 
vizesedik a fal. Az oldalhajó két-három 
pontján is vannak jelentősebb beázások. 
   Június 19-én, vasárnap a 10 órai 
szentmise után ifjúsági ének- és zenekarunk 
ad elő egy csokrot ifjúsági énekeinkből, 
egyfajta mini-koncert jegyében, amelyre 
várják a híveket és az érdeklődőket.  
   Ez alkalom arra is, hogy megköszönjük 
ifjúságunknak, hogy lelkesedésükkel, 
énekükkel fiatalosabbá, színesebbé tették 
szentmiséinket az év során. 

   Nyári hittantáborok 
   Hittanos nagytáborunkat július 3-10. 
között tartjuk, Bárna faluban, a Heves-
Borsodi dombságon. Az eddigi 
jelentkezések alapján több mint 50-en 
leszünk! 
   Ifjúsági vándortáborunkat a Mecsek 
hegyeibe tervezzük július 25-31. között, és 
végállomásunk Pécs lesz, ahol 
belekóstolunk az ókeresztény kor emlé-
keinek hangulatába. Létszámunk ott is 15 fő 
felett lesz. 
   A tavalyi évhez hasonlóan az idén is 
kérjük, hogy aki rászoruló hittanosaink 
nyári táborozási költségeihez hozzá tud 
járulni anyagilag, akár úgy, hogy több 
testvér közül az egyiknek részleges vagy 
teljes részvételét segíti, nagyon 
megköszönjük a nevükben is. A táborozási 
költség egy főre 9 ezer forint. 
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Hála a tanév ajándékaiért! 

   A jó gazda számba veszi aratáskor a 
termést. Mivel sáfárkodhat a jövőben? 
Elegendő-e a vetni való gabona a 
következő évre, mennyivel szaporodott 
az aprómarha. Hittanos gyermekeink 
számát, évközi együttléteink „hasznát” 
mégsem lehet így lemérni. Jézus arra 
figyelmeztet:    
„Egy kevés ko-
vász az egész 
tésztát meger-
jeszti. Legyetek 
ti is kovász!”    
Örülünk hát egy 
embernek is, és 
Istentől rendelt 
ajándékként pró-
báljuk fogadni. 
Örültünk minden 
kezdeményezésn
ek, ami szol-
gálatkészségből 
és a Szentlélek indításából született. Így 
indult be novembertől a Baba-mama 
klub; kapott új lendületet az ifjúsági 
énekkar; vonultunk el tavasszal 25 
hittanossal hosszú hétvégére. Örven-
detes, hogy plébániai hittanra az idei 

tanévben közel 120 gyermek és ifjú járt, 
8 csoportban. Jó néhányan év közben 
csatlakoztak hozzánk. Kezdenek ki-
alakulni a mini-közösségek, és így lassan 
formálódik egyházközségünkben a 
Jézustól akart szeretet-közösség, amely-
ről azt mondjuk, hogy a mai plébánia 

hivatása, hogy 
„közösségek kö-
zösségévé” le-
gyen. Azaz ott-
hona legyen csa-
ládoknak, gyer-
mekeknek, idő-
seknek, ahová jó 
megérkezni, a-
hol vasárnapon-
ként együtt ün-
nepelhetünk Is-
ten családjában. 
Kívánom, hogy 
legyen mind-

annyiunk számára a nyár is tartalmas, 
Jézusra figyelő, maradjunk meg 
kereszténynek a vakáció idejében is. 
  

    Márton atya 

ÖÖrröömm 
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Országos gyűjtések 

  Ebben a tanévben több országos 
gyűjtést hirdettünk meg templomunkban. 
A testvérek áldozatos adakozásából a 
következő adományok gyűltek össze, 
amelyeket hálásan köszönünk a 
rászorultak nevében: 
 
 

Misszióknak 40.000.- 
Országos Karitásznak 70.000.- 
Szökőár áldozatainak 430.000.- 
Katolikus iskoláknak 100.000.- 
Szentföldnek 30.000.- 
Árvízkárosultaknak 95.000.- 
Összesen: 765.000.- 

 
 

Vers 

               Bönöczk Péter: 
                              Az Anya-Isten 
 

Hallom dübörgő szívverésed, 
Éltet zúgó véráramod. 
Benned élek: még elrejt méhed, 
Az arcodat nem láthatom. 
 
Magzat vagyok termő öledben, 
És Te várandós vagy velem. 
Születni már mozdulnak bennem 
A vágyódás, a félelem. 
 
 

Márianosztrai Gyalogos Ifjúsági 
Zarándoklat 2005 

   Ez volt az első zarándoklat az 
életemben. A plébániánkról szép 
számmal, kilencen mentünk fiatalok. 
Már külön örömet okozott, hogy olyan 
társaimmal is megismerkedhettem, 
akiket idáig csak látásból ismertem. Meg 
aztán jó volt látni sok fiatalt együtt, 
hitben, vidáman. Számomra az egész 
zarándoklat két fő dolog körül forgott: 

   Az egyik az egymásra odafigyelés 
volt. Engem sokszor bosszant manapság 
az emberek figyelmetlensége. Jó volt 
megtapasztalni, hogy ezen a hétvégén 
mindenki igyekezett odafigyelni a 
másikra. Különösen azoktól esett jól a 
figyelmesség, akikről tudom, hogy 
számukra nehezebben megy. Igyekeztem 
én is viszonozni a kapott figyelmességet 
mások felé. 

   A másik a próbatétel volt. Még a 
zarándoklat előtt vettem észre, hogy az 
életemben hirtelen megszaporodtak a 
próbatételek. Amiknek sokszor nem 
örültem, mert elég nehezeknek tűntek. 
Aztán rájöttem, hogy ezek mind csak 
megerősítenek, és végül már 
mosolyogva gondoltam vissza rájuk. 
Csakhogy a zarándoklaton elbuktam egy 
ilyen próbatételen. Többször neki-
futottam és ismét elbuktam. Ez arra 
figyelmeztetett, hogy bőven van még mit 
csiszolnom magamon. De most már ezt 
sem kudarcként élem meg, hanem 
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   Közös hitünk nagy szeretetével: 
A Rózsafüzér és a Fausztina Társulat 

ügyintézői 
Mi a szeretet 

   Egy tudományos felmérés részeként 
kutatók megkérdeztek néhány 4 és 8 év 
közti gyermeket arról, hogy szerintük mi 
a szeretet. A kérdésekre adott válaszok 
mélysége és komolysága sok esetben a 
kérdezőket is meglepte. 
   Zsolti (4 éves) - Amikor szeret valaki, 
akkor máshogy mondja ki a neved. 
Valahol érzed, hogy az ő szájában 
biztonságban van a neved. 
   Kriszti (6 éves) - A szeretet az, amikor 
az étteremben odaadod másnak a sült 
krumplidat, anélkül, hogy te kérnél az 
övéből. 
   Teri (4 éves) - Szeretet az, ami 
megnevettet, amikor fáradt vagy. 
   Dani (7 éves) - A szeretet az, amikor 
anyu kávét főz apának, de belekortyol 
mielőtt odaadná neki, csak a biztonság 
kedvéért, hogy ellenőrizze, hogy 
biztosan finom-e. 
   Robi (7 éves) - A szeretet az, ami 
Karácsonykor a szobában van. Ha egy 
pillanatra abbahagyod az ajándékok 
kicsomagolását, akkor lehet meghallani. 
   Nikolett (6 éves) - Ha jobban szeretnél 
szeretni, akkor egy olyan baráttal kezd, 
akit utálsz. 
   Nóri (7 éves) - A szeretet az, amikor 
elmondod egy fiúnak, hogy tetszik neked 
az inge, erre ő ezután minden nap csak 
azt hordja majd. 
   Tomi (6 éves) - A szeretet olyan, mint 
amikor egy kicsi öreg néni és egy kicsi 
öreg bácsi még mindig barátok, még 

azután is, miután jól megismerték 
egymást. 
   Csilla (8 éves) - A zongoravizsgámon 
egyedül voltam a színpadon és nagyon 
féltem. Odanéztem a közönségre, és apu 
ott mosolygott és integetett. Csak ő 
mosolygott. Ezután már nem féltem. 
   Eszter (5 éves) - A szeretet az, amikor 
anyu a legfinomabb csirkehúst odaadja 
apunak. 
   Krisztián (7 éves) - A szeretet az, 
amikor apa izzadt és büdös, de anya 
akkor is azt mondja neki, hogy sokkal 
helyesebb, mint Robert Redford. 
   Marika (4 éves) - A szeretet az, amikor 
a kutyusom megnyalja az arcom akkor 
is, ha egész nap nem foglalkoztam vele. 
   Laura (4 éves) - Tudom, hogy a 
nővérem szeret engem. Onnan tudom, 
mert nekem adja az összes régi ruháját, 
és emiatt neki el kell mennie, majd 
újakat venni. 
   Judit (7 éves) - Amikor szeretsz 
valakit, akkor sokat pislogsz, és apró 
csillagocskák jönnek ki belőled. 
   Júlia(8 éves) - Ha nem gondolod 
komolyan, akkor nem is kéne 
kimondanod, hogy szeretlek. De ha 
komolyan gondolod, akkor szerintem 
sokszor ki kell mondani. Az emberek 
hamar elfelejtik. 
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   Nem mindennapi szép temetése volt. 
Érdemes leírni, hogy megmaradjon 
emlékezetünkben: 
   Rózsika néni mindennapos 
templombajáró volt, sőt mindennapos 
áldozó is, míg egészsége engedte. Így 
természetes, hogy azt kérte: római 
katolikus pap temesse. Férje és férje 
családja más vallásúak voltak:  
Szabadkeresztény Gyülekezet tagjai. Ez 
életükben sem okozott ellentétet 
közöttük, és most, haláluk után sem. A 
mostoha gyermekei Márton atyánál 
megrendelték a katolikus temetést, hogy 
végakaratának eleget tegyenek, de azt 
kérték, hogy az ő lelkészük is jelen 
lehessen. Márton atya, igazi ökumenikus 
lelkületben, semmi ellenvetést nem tett. 
Így ők is énekeltek, imádkoztak, a 
lelkész úr tartalmas, szép beszédet 
mondott. Jó volt egymás mellett látni a 
két felekezet lelkészét, ahogy együtt 
végezték a szertartást. Rózsa néni 
szeretete nem fért bele a koporsóba, 
illetve az nem múlt el, kiáradt az őt 
körülvevőkre, s békével, egyetértéssel 
töltött el bennünket. Egészen közelinek 
látszott ott Jézus szava, miszerint: „Egy 
akol lesz és egy pásztor”! 

  A gyászhír után egy örömet is 
közölhetünk: máris beteljesült a 
kérésünk, ismét új tagunk jelentkezett, 
aki az átlaghoz képest fiatalnak számít. 
Sokat dolgozik, hogy szerény nyugdíját 
kiegészítse. Csak úgy mellékesen pedig 
három férfit kell kiszolgálnia otthon, ami 
nem csekély munkával jár. (Elnézést 
kérek a teremtés koronáitól, de a férfiak 
általában igényesebbek és tehetet-
lenebbek a háztartási munkákban, mint a 
nők. - A szerk. megj.: a fenti vélemény 
nem maradéktalanul egyezik a szerkesz-
tőség álláspontjával :-) Ennyi munka 
mellett rengeteget imádkozik kedves, új 
tagunk. 
  Szűzanyánk, Rózsafüzér Királynője, ne 
vedd telhetetlenségnek, ha több tagot 
szeretnénk, nemcsak annyit, amennyien 
meghaltak közülünk. 
   Ez év januári ÖrömHírLevélben 
olvastuk, hogy a háború előtt tele volt a 
templom elsőszombatonként a 
Rózsafüzér Társulat tagjaival. Ez nem 
lesz így egyhamar. De azért jó lenne 
egyszer egy hónapban összejönni – a 
plébános atya biztosít (télen fűtött) 
helyiséget a cserkészházban. Szépen 
kérünk mindenkit, jöjjenek el a tagok és 
a leendő tagok, s ott mondják el, mi nem 
tetszik nekik, mit szeretnének 
másképpen. Közösen fogunk dönteni az 
időpontról is, egyéb teendőkről is. Hogy 
nem imádsággal kezdtük ezt a második 
próbálkozást? Úgy terveztük, 
természetesen. De mivel sokaknak 
sietniük kellett, ezúttal valóban elmaradt. 
      Örömmel várjuk a férfiakat is, 
mindenkit, aki szereti és tiszteli a 
Szűzanyát, és ennek kifejezéseként tud 
napi 6-7 percet, s havonta egyszer 30-40 
percet egy tized rózsafüzér elmondására 
szánni. (II. János Pál pápa minden nap 
elimádkozta a rózsafüzért, pedig férfi 
volt, a javából!) 
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figyelmeztetésnek veszem. Remélem, 
egyszer sikerül majd ezt is kijavítanom, 
és helyt fogok állni. Akkor már ezen is 
csak mosolyogni fogok, és arra 
gondolok, hogy az Úr milyen jó 
Tanítómester. 

   Nagyon szívesen emlékszem még 
vissza a törökmezei szabadtéri misénkre 
is, és gyaloglásunk utolsó (váratlan) 
szakaszára. (kávé) 

 

Villáminterjúk a zarándoklaton: 

- Ágnes, neked mi volt eddig a legszebb 
a zarándoklaton? 

- Én először vagyok itt. A misével 
nagyon jól kezdődött a tegnapi nap. 
Hangulatos és szép volt a Teve-sziklák 
katlanjában. Az ember nem mindig 
mehet úgy misére, hogy ilyen szép 
természeti környezetben lehet együtt 
másokkal. Meg maga az út is tetszett. 
Legnagyobb meglepetésemre egészen jól 
ment. Nekem nagy újdonság volt, hogy 
kipróbáljak 20 km-t gyalogolni 15 kilós 
hátizsákkal. Nem is voltam szentül 
meggyőződve, hogy nekem ez sikerülni 
fok. Meglepetésemre egészen jól ment. 
Sikerélményként könyvelem el, hogy 
amikor már azt gondoltam, hogy 
ledobom a hátizsákot, sikerült nem 
ledobnom. A keresztút is jól volt 
időzítve, pont akkorra, amikor már 
fáradtak voltunk. 
 

- Lulu! Itt Márianosztrán, a börtönben 
sok keresztény is ontotta vérét és 
szenvedett a hitéért politikai elítéltként. 
Számodra mit jelent ez? 

- Hát… Örülök, hogy fölvállalták. 
Megköszönöm nekik, és elgondol-
kodom, hogy ha én lettem volna a 
helyükben, mertem volna-e végig-
csinálni. Ők kiálltak Jézusért és kitar-
tottak abban, amit Isten kért tőlük. 
 

 

Ókori atyák jövendölése 

   A szent atyák a végső időbeli 
nemzedékről jövendöltek. 
   "Mit tettünk mi?" - kérdezték. 
   És egyikük, a nagy Iszkhürion abba 
válaszolt: "Megtartottuk az Isten 
parancsait." 
   Ők azonban tovább kérdezték: "És 
akik utánunk jönnek, mit tesznek majd?" 
   Ő azt mondta: "Ők a mi munkánk 
feléig érnek csak föl." 
   "És az utánuk következő 
nemzedékek?" - kérdezték. 
   "Ama kor emberei semmiféle tettet 
nem visznek végbe. De olyan kísértés 
támad majd rájuk, hogy akik helytállnak 
abban az időben, azokat nagyobbnak 
tartják majd, mint minket és atyáinkat." 
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Lelki adoptálás 

Jézus mondja: „Aki befogad egy ilyen 
gyermeket az én nevemben, 

 engem fogad be” (Mt 18,5). 
 
  A lelki adoptálás imamozgalom egy új, 
ártatlan élet védelméért. Segítség 
azoknak, akiket megsebez az abortusz 
bűne. Fogadalom, mellyel egy konkrét 
személy kötelezi magát, hogy kilenc 
hónapon át imádkozik egy - egyedül 
Isten előtt ismert - megfogant, halállal 
fenyegetett gyermek életéért. A 
fogadalom tárgyát képező ima a 
Rózsafüzér egy tized titka, egy megadott 
napi ima a gyermekért és szüleiért, és 
egy önkéntesen vállalt ima, szentáldozás, 
böjt. Engesztelés a magzatgyilkosságok 
égbe kiáltó bűneiért.  
  A lelki adoptálás gondolata Fatimából 
származik. Lengyelországban 1987-ben 
tették le az első fogadalmat a varsói 
Szentlélekről nevezett templomban. Mi 
itt Pestszentimrén 1999. október 17-én 
17-en tettünk fogadalmat az 
Oltáriszentség előtt, Béla atya 
engedélyével. Egy rövid ima az 
adaptálási szövegből: „Jézusom, kérlek, 
adj szüleinek szeretetet és bátorságot, 
hogy meghagyják gyermekük életét, 
amelyet Te magad rendeltél számukra”.  
  Abasáron, a Mátra lábánál van egy 
emlékmű, amely hirdeti, hogy 1956-tól 
1990-ig öt millió magyar gyermek nem 
születhetett meg. Azóta eltelt 14 
esztendő: ez az idő elegendő volt ismét 
egy millió magyar magzat-gyermek meg 
nem születéséhez. 
  Vasárnapi esti szentmisén egy kedves, 
fiatal házaspár. Az édesanya boldogan 
öleli magához pici kislányát (Annát), 
szinte csendet kérve tőle, hogy 
hangoskodásával meg ne zavarja a 

szentmisét. Nézem őket, és szívem érzi, 
hogy ők már nem hárman vannak, a két 
testvér találkozik az édesanya szíve alatt. 
Egy boldog család. És a templomból 
kijövet átölel a fiatal édesanya, és 
mondja: „Erzsike, babát várunk, 
imádkozz értünk”. És én most kettő 
magzati életért imádkozom, hogy 
testben-lélekben boldog család legyenek 
Anna szülei. Ezen a szentmisén Márton 
atya nézi, simogatja szemével, szívével 
ezt a családot, és ők mosolyognak 
egymásra. Márton atya megáldotta őket 
a születendő kisbabával együtt. Lelke 
megérezte azt, amiről én már tudtam. A 
Szűzanya és Jézus áldását kérem rátok. 
Úgy legyen. 
  Ha lelked vezet, vagy indíttatást érzel, 
még ma kezdj el 9 hónapon keresztül 
imádkozni egy meg nem született 
gyermek életéért – hálás lesz érte. 
  „Szüntelenül imádkozzatok, mert nem 
tudjátok sem a napot, sem az órát.” 
Szűzanyánk az Élet Anyja, oltalmazd az 
összes meg nem született gyermeket! 
Imádságos lélekkel:  

Pappné Erzsike 

 
Emlékmű a meg nem született  

gyermekekért Abasáron  
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"Nem szégyellem bevallani, hogy 
gyilkos vagyok, és azért vagyok gyilkos, 
mert életben lévő embereknek nem 
adtam meg az esélyt az életre. Még 
ultrahangfelvételeket is láttam a 
gyerekeimről, a mai napig megvannak a 
képek. Hát mi ez, ha nem gyilkosság?" 
(Részlet Albert Györgyi: Miért pont én? 
című, egy hete megjelent könyvéből) 
 

 

Könyvajánló 

   Az olvasók figyelmébe ajánljuk 
Tomka Ferenc atya most megjelent 
könyvét: „Halálra szántak, mégis 
élünk! Egyházüldözés 1945-1990 
között”. Komoly levéltári kutatással, 
titkosrendőrségi fotókkal és sok 
dokumentum-másolattal mutatja be, 
hogy a szocialista államhatalom milyen 
szervezett belügyi apparátussal tartotta 
sakkban az Egyházat egészen a 
rendszerváltás kezdetéig. Sajnos még a 
katolikus közvélekedésben is tartja 
magát az a tévhit, hogy a 70-es, 80-as 
években Magyarországon már megszűnt 
az egyházüldözés. A könyvet kedvez-
ményesen lehet megvásárolni Márton 
atyánál. 
 

A Rózsafüzér Társulat hírei 

   Szeretettel értesítjük a Rózsafüzér 
Társulat tagjait, hogy a havonta 
ismétlődő titokcserét ezentúl minden 
hónap első péntekjén, reggel a 7 órai 
szentmise után, a Cserkészházban 
tartjuk. A várakozási idő kényelmes és 
hasznos kihasználásáról gondoskodunk. 
   Szeretettel várunk minden tagot: 

a Vezetőség 
______________ 

 
   Rózsának keresztelték 89 évvel ezelőtt. 
Aztán, élete utolsó két évtizedében 
Rózsa Lászlóné lett. A két rózsa között 
bizony sok tövist kellett elszenvednie az 
élettől. Már csak az a tény, hogy kétszer 
állt olyan koporsó mellett, melyben a 
kedves, jó férj feküdt, aki az egyetlen 
hozzátartozója volt, mivel saját 
gyermekei nem születtek. Bár a 
mostohákat úgy szerette, mintha sajátjai 
lettek volna, vigyázott arra, hogy terhére 
ne legyen senkinek. Minden bajt, 
szenvedést csendesen viselt, nem 
panaszkodott. S ha szóltunk hozzá, 
rögtön elmosolyodott. Élete utolsó 
heteiben, hónapjaiban igen sokat 
szenvedett. A rózsák töviseit elszenvedte 
itt a földön, s a Szűzanyához csak az 
illatos rózsaszirmokat vitte, a 
jócselekedeteket. Nem ment üres kézzel, 
sokat gyűjtött ezekből. 
   Arra kérünk Rózsika néni, amikor a 
Szűzanya elé szórod az illatos szirmokat, 
kérjed szépen égi Édesanyánkat, hogy 
küldjön fiatal, új tagot helyetted. Ígérjük, 
hogy a rózsafüzért imádkozzuk érted, 
Rózsáné Rózsika néniért! A jó Isten 
fizessen meg sok jóságodért! 
 


