
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 - A BIBLIA éve

   Püspök atyáink a 2008-as évet a Biblia 
Évének hirdették meg. Azért, hogy 
keresztény életünket még inkább átitassa 
az ige, belénk ívódjon a próféták szava, 
és megszólaljon bennünk az evangéliumi 
hang. Szomorú tapasztalatunk, hogy az 
Írás ismerete gyöngécske 
még az elkötelezettebb 
híveink körében is. Vajon 
mennyit tudnánk szó szerint 
idézni belőle? Jézus hány 
mondatát tudnánk pontosan 
felsorolni? Iskolai magyar 
órán versek tucatjait kellett 
memoriterként megtanulni. 
Az evangéliumok miért 
maradnak le tőlük?  „Az Egyház 
mindenkor tisztelte a Szentírást, mint az 
Úr testét is.” – tanítja a Zsinat. De nem 
csak tisztelni, hanem venni és enni is kell 
belőle. „Jóízét Tebenned ne veszítse 
szám…” – énekeljük az Eukarisztiáról. 
Ugyanezt mondjuk az igéről. Egy falat 
akkor esik jól, ha éhes is vagyok rá és íze 
is van. Azzal is szeret bennünket az Isten, 
hogy gazdag ízvilágot kínál nekünk a 
Szentírás lapjain. Néha elgondolkodom, 
milyen ízekkel tudnám leírni a Biblia 

könyveit, hogyan esik nekem. A teremtés 
leírásának pazar fenségétől az Énekek 
Énekének fahéjas sült almás hangulatáig 
terjed a sor. 
   Hogyan lehet megszeretni a Szentírást? 
Hasonlóan, mint egy embert. Nem elég 

kiragadott szavait, egy-egy 
mozdulatát megismerni, 
mert abból nem áll össze 
egy szerethető szemé-
lyiség. De tölts el vele 
hosszabb időt, küzdj meg 
érte, és ha szerethető, 
akkor megkedveled. A 
Szentírás felületes isme-
rete ugyanígy közömbösen 

hagy, de ha megérzed a lelkét, az ige egy-
egy könyvének „személyiségét”, 
kalanddá válik a vele való járás. „A 
keresztény lelkiség királyi útja a 
Szentírásból kiinduló imádság.” (II. 
János Pál) A Szentírás nem a könyvek 
polcán akar a főhelyre ülni. Sokkal 
inkább szolgálni akar. Annak örül, ha 
forgatják, nyűvik, elhasználják. Ha életté 
válik bennünk! 

Márton atya  
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Adventi lelkigyakorlat a családban 

   A Baba-Mama klubban néhányan 
elhatároztuk, hogy Karácsonyra kéthetes 
lelkigyakorlattal készülünk, amelyet a 
Verbum Dei Missziós Testvéri Közösség 
állított össze. Két héten keresztül a 
párommal együtt olvastuk estéről-estére a 
Bibliából kijelölt részeket, megbeszéltük 
az aznapi feladattal kapcsolatos 
élményeinket, tapasztalatainkat, imád-
koztunk és elcsendesedtünk - Istenre és 
magunkra figyelve. Ez így nagyon szépen 
hangzik, de nem volt ilyen egyszerű. A 
gyerekek általában későn aludtak el, sok 
háztartás körüli feladat várt ránk 
esténként, és amikor úgy-ahogy 
megvoltunk mindezzel, csak akkor 
tudtunk leülni olvasni, beszélgetni. A 
lelkigyakorlat napi feladatainak 
elvégzése sem ment mindig könnyen. 
Néha csak este vettem észre, hogy úgy 
telt el a nap, hogy semmire nem 
figyeltem abból, amit az előző este 
elhatároztam. Szerencsére az ilyen 
napokból volt kevesebb. A többi nap 
viszont nagyon nagy élményt adott. 
   Egyik alkalommal például az volt a 
feladat, hogy odafigyelek valakire, 
elbeszélgetek vele, meghallgatom… 
Aznap ki sem mozdultunk a házból, két 
kicsi gyerekemmel hármasban voltuk 
otthon. Gondoltam, majd telefonon 
hívom fel az egyik barátnőmet, akiről 
tudtam, hogy nagy szüksége van lelki 
segítségre. De mikor? Gyerekek mellett 
nem lehet elmélyülten beszélgetni! És 
ami már fél éve nem fordult elő, Peti 
fiam is elaludt Julcsi húgocskájával 
együtt. Így lehetőségem nyílt a 
telefonálásra. Barátnőmet ugyan nem 
találtam otthon, de férjét igen, így vele 
kezdtem el beszélgetni. Ritkán szoktam 
vele lelki dolgokról beszélni, ezért 
különösen nagy öröm volt, hogy most 
velem osztja meg problémáit, fájdalmát, 

elkeseredettségét. Én meghallgathattam. 
Kiderült, hogy erre a beszélgetésre neki 
talán még nagyobb szüksége volt, mint a 
barátnőmnek. Úgy éreztem, hogy ezen a 
napon Isten is segített. A leginkább 
rászorult barátomat vezette elém, és 
lehetővé tette, hogy zavartalanul figyel-
hessek rá. 
   Az első napokban féltem, hogy túl 
könnyen mondtam igent erre a 
lelkigyakorlatra, hogy nem lesz rá elég 
időm, de mindig sikerült időt szakítani rá, 
és minden napjától sokat kaptam. A 
többiekkel el is határoztuk, hogy 
Húsvétra hasonló lelkigyakorlattal fo-
gunk készülni. (P. Juli) 
 

 
 

Pásztorjáték 

Szenteste délutánján talán a korábbi 
éveknél is zsúfoltabb lett templomunk a 
csivitelő, zsinatoló gyerekhadtól. Népes 
táboruk telepedett le a padsorok elé letett 
matracokra. Hogy, hogy nem, a 
pásztorjáték egy nekik feltett kérdéssel 
indult: „Gyerekek! Tudjátok-e, hogy mit 
ünneplünk karácsonykor?” – kérdezte a 
játék szerepében (és a valóságban is) az 
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apuka. És válaszként megelevenedett a 
betlehemi történet. A jeleneteket közel 
40 hittanosunk készülete, részvétele tette 
mozgalmassá, akik közül a legfiatalabb 
éppen 2 hónapos volt. Kingának hívták 
és Jézus szerepét aludta át édesdeden 
Mária ölében. Köszönet a hittanosoknak 
és főként Katinak és Bettinek, akik nagy 
odaadással készítették elő és rendezték a 
darabot. 
 

 
 

Karácsonyi gyerek-csoda 

   Gyermekeinkkel meseszerűen 
próbáltuk átélni a Jézus-várást, készülni 
a Születésre. Szent Család-várásunk 
éppen advent utolsó hetére esett, szépen 
hangolva lelkünket a közeledő 
Szentestére. Kisgyermekeink számára is 
szerettük volna átélhetővé tenni ezt a 
szép szokást, a maguk kicsiny módján 
bevonni őket a lelki előkészületekbe, így 
egyfajta játékot játszottunk velük: mivel 
tágabb családunk tagjai (nagyszülők, 
testvérek) is a közelben laknak, először 
hozzájuk kopogtattunk be a Szent Család 
képpel, befogadást keresve, de azt nem 
találtunk. Gyermekeinket egészen 
magával ragadta a játék varázsa. 
Csillogó szemmel, "Szállást keres a 
Szentcsalád"-ot énekelve, a készített 
ajándékokat szorongatva, és befogadást 
már alig remélve érkeztünk meg immár 
az 5. állomásunkra, ahol végül 
szeretettel befogadták a Szent Családot 
és minket. 

   Karácsonyi dalocskák zengése, a 
pásztorjáték átélése, a hóesés szépsége 
és még sok egyéb vezetett el azután 
odáig, hogy zsibongó, egymást taszigáló, 
csupa élet gyerkőceink a döbbenettől 
elnémulva álltak percekig mozdulatlanul 
a feldíszített, fényes karácsonyfa előtt. 
Mert megtörtént a Csoda! (K. Andi) 
 

 
 

Szentírás-füzér 

   A Szentírás fontosságát az Egyház 
életében nehéz lenne túlhangsúlyozni. E 
számunkban is sok írás méltatja 
jelentőségét. 
   Egyházközségünk lelki megújulásának 
talán legfontosabb mozzanata lehetne, ha 
a Szentírásból áradó kegyelemre 
hagyatkozva próbálnánk meg szoro-
sabbra fűzni a hívek közti lelki hálót. 
Bár történtek örvendetes fejlemények, 
még mindig nincs meg közöttünk az a 
személyes kapcsolatrendszer, ami az élő 
és termékeny közösség alapfeltétele.  
   A Biblia Évéből, mint lehetőségből, és 
az egyházközségünkben mutatkozó 
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igényből egy reményteli kezdeményezés 
születhet. Elképzelésünk szerint egyház-
községünk tagjai (családok vagy 
egyedülállók, idősek és fiatalok) 
meghatározott rendszerben találkoz-
nának egymással és átadnák a Bibliát a 
soron következőnek. 
   Találkozáskor együtt imádkoznak, 
elmélkednek az aznapi evangélium 
fényében. Erre hétvégén kerülne sor, 
hétköznapokon pedig a fogadó családnál 
(testvérnél) lenne a Szentírás, naponta 
ő(k) elmélkedné(k) át a napi evangé-
liumot. Szép lenne, ha a Szentírás-füzér 
átszőné 2008-as évünket.  
   Jelentkezési lap és részletesebb 
információ január folyamán várható. 
Kérjük a Jóistent, hogy mindannyian 
Isten igéjére fogékonyan, egymásra 
nyitott szívvel éljünk ebben az újévben, 
hogy élővé válhasson Isten Igéje 
bennünk és találkozásainkban.  

(Bönöczk Péter és Andi) 
 

 
 

Ökumenikus imahét 
Pestszentimrén 

   Évek óta szép közös élményünk a 
testvéri találkozás a református, 
evangélikus és baptista hívekkel. Egyre 
többen belekapcsolódunk a közös 
imádságba. Külön öröm, hogy imrei 
lelkészeink az év folyamán is havonta 
találkoznak, hogy a Pásztor-körben 
megosszák szolgálatuk örömét és hitük 
sokszínűségét. 

   Az istentiszteletek minden nap este 6 
órakor kezdődnek. 
Jan. 21-22. (hétfő-kedd): 
                  református templom 
Jan. 23-24. (szerda-csütörtök): 
                  baptista imaház (utána agapé) 
Jan. 25. (péntek): 
                  katolikus templom (ifjúsági 
istentisztelet majd az ifjúság kötetlen 
találkozója) 

Minél többen jöjjetek el – fiatalabbak, 
ifjú házasok is – legalább egy-két 
alkalomra! Legyen szívügyünk a közös 
tanúskodás! 
 

 
 
Gondolatok a Biblia Éve kapcsán 

A Biblia Éve: hálaadás – Isten népe 
tiszta szívből hálát ad Istennek a 
Szentírásért, azért, hogy Isten emberi 
szavakban is kifejezte irántunk való 
szeretetét, megmutatta életünk értelmét, 
elmondta, hogyan érdemes élnünk, 
hogyan válhatunk igazán értékes 
emberekké, hogyan járulhatunk hozzá 
egy új, szeretetre épülő közösség, 
"ország" felépítéséhez. A zsidóság 
ősidők óta évente megtartja a ’Törvény 
Öröme’ ünnepét, hálát adva a Tóráért, a 
sínai kinyilatkoztatásért, a kapott isteni 
törvényekért. Nekünk, keresztényeknek 
sokkal több okunk van az örömre és 
ünneplésre, hiszen mi sokkal többet 
kaptunk Jézus tanítása, az evangéliumok 
által! 
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A Biblia Éve: családi ünnep – A 
Szentírás közös kincsünk, az Egyházé, a 
helyi egyházé, az egyházmegyéé, a 
plébániai közösségé, a lelkiségi 
csoportoké, a családé – egyszóval: a 
krisztusi szeretet által teremtett és 
áthatott közösségeké. A közösségek, 
családok megünneplik a számukra fontos 
évfordulókat, eseményeket – a krisztusi 
közösségnek jó oka van arra, hogy 
ünnepi díszbe öltözve örvendjen a 
Bibliának, a közösség életét alapvetően 
meghatározó isteni ajándéknak. 
 

 
 
A Biblia Éve: tanúságtétel – Emberi 
vonás, hogy amit fontosnak, értékesnek 
tartunk, azzal eldicsekszünk mások előtt. 
Van, aki a vagyonával dicsekszik, van, 
aki a fizikai erejével vagy a tudásával. 
Mi a Bibliával dicsekszünk ország-világ 
előtt. Azzal, hogy számunkra milyen 
fontos ez, milyen jó, hogy kaptuk, 
olvashatjuk, milyen fényt és biztonságot 
jelent számunkra. Ez a tanúságtétel 
egyben hívás és bátorítás is mások 
számára, akik eddig másfelé keresték 
életük boldogulását. 
A Biblia Éve: az egység szolgálata – 
Mi, katolikusok, elfogadtuk Istentől a 
Biblia egészét. De annak nagy része nem 
csak a mi Szentírásunk, hanem a zsidóké 
is, és a többi keresztény testvérünké is. 
Méltó tehát, hogy ünnepünk, hála-

adásunk és tanúságtételünk velük közös 
legyen, hiszen ők is részesültek Isten e 
nagy ajándékából. A közös hálaadás és 
ünnep pedig erősíteni fogja bennünk és 
közöttünk az összetartozás, a testvériség 
tudatát, érzését és növekedését. 

Tarjányi Béla 
 

Mottók a Biblia Évére: 
1. „Aki keres, talál.” (Mt 7,8) 
2. „Gyertek és lássátok meg...” (Jn 1,39) 
3. „Menjetek és hirdessétek!” 
                                              (Mk 16,15) 
 
Január 1-én, a Biblia Évének kezdetén 
pestszentimrei templomunkban látható 
módon is jelezni akartuk, hogy Isten 
Igéje figyelmünk középpontjában áll, 
ezért ünnepélyesen kihelyeztük a 
Szentírást a szentélybe, amely egész 
esztendőben ott marad. 
 Egyházunk arra buzdít, hogy a 
keresztény család minden tagjának 
legyen saját Szentírása és lehetőleg 
közös családi Biblia is. 
 
Ősi hagyomány a Szentírások 
megáldása. Erre egy közös ünnepi 
alkalmat kínálunk. Február 10-én, 
Nagyböjt 1. vasárnapján a 10 órai 
szentmisében fog erre sor kerülni. 
Mindenkit kérünk, hogy hozza el saját 
Szentírását - természetesen a családi 
Bibliát is -, és szentmise keretében 
ünnepélyesen megáldjuk azokat. 
 
Családi Szentírás: Jézus jelenléte 
otthonainkban! Javasoljuk keresztény 
családjainknak, hogy otthonunkban a 
család közös Szentírásának legyen egy 
meghatározott helye (jól látható helyen, 
kis terítőn, mellette gyertya). Válasszuk 
ki a hét egy vagy több napját, amikor 
közösen olvasunk a Szentírásból. Kisebb 
gyermekek esetén a legmegfelelőbb 
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módon alakítsuk a körülményeket. A 
gyermekek számára fontos minta, hogy 
az édesapa is felolvasson. A felolvasás 
után az egyik szülő néhány szóval 
magyarázhatja a kisebbeknek az olvasott 
ige lényegét. A nagyobbaknál lehetőleg 
mindenki szólaljon meg (mit nem ért, mi 
tetszett, hogy tudná ezt követni), végül 
egy, az igéhez kapcsolódó feladatot is 
elhatározhatnak másnapra. Éreztessük 
gyermekeinkkel, hogy ez a könyv 
különleges érték számunkra. Igye-
kezzünk tisztelettel és szeretettel kézbe 
venni, hozni-vinni és kinyitni. 
   Karácsony, Húsvét, Pünkösd és a többi 
ünnepek alkalmával az ünnep része 
lehet, hogy egybegyűlve felolvassuk a 
megfelelő részt belőle, és együtt 
imádkoznak. Ezt más alkalommal, pl. 
családi ünnepen is megtehetjük. A 
szoros barátságban álló családok osszák 
meg tapasztalataikat ezekről, erősítsék, 
segítsék egymást. Kölcsönös látogatás 
alkalmával a baráti együttlét része lehet 
egy ilyen közös családi bibliaolvasás is. 
 

 
 
Szentírásolvasás előtti ima a család-
ban (javaslat, de lehet saját szavakkal is) 
Urunk, mennyei Atyánk! Ezen az estén 
csendet teremtünk szívünkben, hogy a Te 
szavaidat halljuk. Hallgatni akarunk 
Téged, figyelni akarunk Rád. 
Elfáradtunk a sok hamis szótól, a 
felesleges emberi beszédtől. Most 
egybegyűltünk előtted, szülők és 
gyermekek, hogy a Biblia szavaival 
imádkozzunk. Megemlékezünk a meg-

váltás művéről, és hallani akarjuk 
Országod örömhírét. Világosíts meg 
minket, hogy szívünkkel befogadjuk 
üzenetedet, mert tudjuk, hogy Te vagy az 
út, az igazság és az élet. Legyen Tiéd az 
első és az utolsó szó ebben a házban. 
Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! 
Ámen. 
 
„Éhséget bocsátok a földre, éhséget, de 
nem kenyérre, szomjúságot, de nem 
vízre, hanem az Úr igéjének hall-
gatására” (Ám 8,11) 
 
„Akkora erő és hatékonyság van az Isten 
Igéjében, hogy támasz és életerő az 
Egyháznak, a hit ereje az Egyház 
gyermekeinek, táplálék a léleknek, tiszta 
és el nem apadó forrása a lelki életnek.” 
(DV 21) „Krisztus hívei előtt szélesre 
kell tárni a kaput, hogy hozzájussanak a 
Szentíráshoz.” (DV 22) „Az Egyház 
sürgetően és nyomatékosan buzdít 
minden keresztényt (...), hogy a 
Szentírás gyakori olvasása révén jusson 
el Jézus Krisztusnak fönséges ismeretére 
(Fil 3,8). „A Szentírás nem ismerése 
ugyanis Krisztus nem ismerése.” (Szt. 
Jeromos) 
 
Célunk: Mindenkivel megismertetni a 
Szentírást. Ösztönözni az egyéni és 
közösségi bibliaolvasást. Egyének és 
közösségek hitéletét erősíteni. Lel-
kesíteni az embereket a Biblia iránt. 
 
Olvassuk el két év alatt a Szentírást! 
Az egyéni rendszeres bibliaolvasás 
ösztönzésére Gyürki László atya el-
készítette a teljes Szentírás olvasásának 
két éves beosztását. Ezt csak azoknak 
ajánljuk, akiknek elegendő idejük és 
kitartásuk van. Letölthető a www.biblia-
tarsulat.hu/docum/naptar.htm honlapról 
vagy kérhető a plébánostól. 
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Vers 

       Gárdonyi Géza: 
 

Írás a Bibliába 
 

-Az Újszövetség Könyve elé - 
 

Ez a könyv a könyvek könyve, 
Szegényember drágagyöngye. 
Égi harmat lankadtaknak, 
Világosság földi vaknak. 
Bölcsességnek arany útja: 
Boldog, aki rátalál! 
Szomjas lelkek forrás-kútja, 
Hol pohárral Krisztus áll. 
 
Ez a könyv az örök törvény, 
Királyon lánc, rabon napfény, 
Tévelygőnek hívó harang, 
Roskadónak testvéri hang. 
Elhagyottnak galambbúgás, 
Viharvertnek ereszet, 
Haldoklónak angyalsúgás: 
"Ne félj: fogd a kezemet." 
 
Gyermeknek is: "Mily szép rege", 
Bölcsnek: "Rejtelmek tengere!" 
Fal, - s túl rajta élő hangok, 
Köd, s benn zengő hárfák, lantok. 
Templomok közt legszebb templom: 
Csak megnyitom s benn vagyok. 
Ablakán a Paradicsom 
Rózsáira láthatok. 
 
Minden fakul, minden romlik, 
Márvány vár is összeomlik. 
Bíborleplek ronggyá mállnak, 
Dicsőségek füstbe szállnak. 
Csak ez a könyv nem tér porba, 
Mintha volna élő lelke!... 
Ez a könyv a Mózes-bokra: 
Isten szíve dobog benne. 

 

 
 

Hirdetések 

Plébániai hirdetések 

   Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldog-
asszony napján az egyházmegyei 
örökimádás keretében egész napos 
szentségimádás lesz templomunkban. 
Du. 5 órakor közös rózsafüzér imával és 
este 6-kor szentmisével zárjuk a napot.  

   A plébánián működik Baba-mama 
klub. Minden szerdán reggel ½ 10-től ½ 
12-ig várjuk a kisgyermekes anyukákat a 
Cserkészházba beszélgetésre, találko-
zásra, játékra. 

   A Felnőtt kezdő hittancsoportba, 
azokat a felnőtteket hívjuk, akik 
ismerkedni szeretnének a keresztény 
hittel, vagy akár nincsenek is meg-
keresztelve. Ez kéthetente hétfőn, az év 
páros heteiben van este ½ 9-től a 
Cserkészházban. Legközelebb január 21-
én. 
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   Házas hittanra házaspárokat hívunk a 
hónapok 2. péntekjén este ½ 9-től. 
Legközelebb február 8-án. 

   A Nyugdíjas Klubot minden második 
hétfőn reggel 8-tól ½ 11-ig tartjuk az év 
páros heteiben, amelyre szeretettel 
várjuk idősebb testvéreinket, imára, 
beszélgetésre, kötetlen együttlétre. 

   Néri Szent Fülöp nevét viselő gitáros 
ifjúsági énekkarunk szeretettel várja a 
régi és új énekkarosokat. A próbák 
időpontja vasárnap reggel 9-től van a 
plébánián. 

   A Bibliaóra hétfői napokon, két-
hetente a páratlan hetekben este ¼ 8-tól. 
Legközelebb január 14-én. 

   Péntekenként az esti szentmise után 
egy órás csendes szentségimádásra van 
lehetőség (fél 7-től fél 8-ig).  

SZENTMISÉK RENDJE: 

Vasárnap és főünnepeken: 
De. 8 és 10 órakor és este 6 órakor. 

Hétköznap: Minden reggel 7 órakor. 
Hétfőn, csütörtökön és pénteken este 6 
órakor is. 

Litánia vasárnap az esti mise előtt fél 6-
kor. 
Elsővasárnapon az esti szentmise előtt egy 
órával szentségimádás. 
Elsőcsütörtökön az esti szentmise után 
szentségimádás Jézus Szíve tiszteletére. 
Gyóntatás: A reggeli szentmisék alatt. 
Vasárnap a szentmisék alatt. Minden 
pénteken du. ½ 6-től ½ 7-ig. 

A plébániahivatal félfogadási ideje: 
Hétfő és Szerda: De. 9-11 óra 
Kedd és Péntek: Du. 16-18 óra 

Esküvőt 3 hónappal előre kérjük beje-
lenteni. Keresztelési, bérmálkozási kérelmet 
a plébánossal kell megbeszélni. 

Plébániánk bankszámlaszáma: 
Pestszentimrei Római Katolikus 

Plébánia 
10103881-45238100-01000004 

 

 

 

Plébániai hittancsoportok 

CSOPORT IDŐPONT 
Óvodások (kis- és 
középsős) 

Hétfő 5 óra 

Óvodások (nagycs.) Kedd ½ 5 óra 

1. osztály Csüt. ½ 5 óra 
2. osztály Szerda ½ 5 óra 
3. osztály Szerda 4 óra 
4. osztály  Kedd ½ 5 óra 
5. osztály  Hétfő ½ 5 óra 
6. osztály Kedd 6 óra 
7-8. osztály Szerda ½ 6 óra 
9-10. osztály Hétfő 6 óra 
Ifjúsági (11.o.-tól és 
egyetem) Csütörtök ½ 8 

Házas hittan 
Hónap 2. 

péntekén ½ 9 

Felnőtt kezdő 
hittan 

Hétfő ½ 9 
(kéthetenként páros 

hetek hétfőin) 

Felnőtt Bibliaóra 
Hétfő ¼ 8 óra 

(kéthetenként páratlan 
hetek hétfőin) 
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