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csomagtartóján a misére. Május 28-án 
reggel 8-tól fiatal apukák és ifi 
hittanosok lelkes csapata alig egy óra 
alatt „dobta fel” a közel 6 tonna papírt a 
kiérkező teherautóra. A családos tábor 
így 63 ezer forinttal lett gazdagabb. 
Hálásan köszönjük mindenki hozzá-
járulását! 

Hirdetéseink 

   Június 8-án tartjuk egyház-

községünk hittanos évzáró Te Deum 

szentmiséjét 10 órakor. A mise után 

egyházközségi pikniket szervezünk a 

templomkertben, amelyre szeretettel 

hívjuk plébániánk felnőtt és gyermek 

tagjait és a családokat. Közös bográcsos 

ebéddel, kötetlen együttléttel és 

játékokkal várunk mindenkit. Aki tud 

süteményt hozni, azt megköszönjük. 

   Molnár Béla atya emlékére készült 

egy honlap. Megtekinthető a 

http://belaatya.googlepages.com címen. 

Köszönjük egyik hívünk áldozatos 

munkáját! 

   Nyáron szünetelnek plébániánk 

hittancsoportjai, és rendszeres közösségi 

összejövetelei (kivéve a Baba-Mama 

Klubot, akik hetente váltakozva 

családoknál jönnek össze). A nyári 

táborokban és természetesen a vasárnapi 

szentmiséken találkozunk egymással. 

Szeptemberben, az iskolakezdéssel in-

dulnak majd újra a csoportok. 

SZENTMISÉK RENDJE: 

Vasárnap és főünnepeken: 
De. 8 és 10 órakor és este 6 órakor. 
Hétköznap: Hétfőn, kedden, szerdán, 
csütörtökön és szombaton reggel 7 
órakor, pénteken este 6 órakor. 

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

Elsővasárnapon az esti szentmise előtt 
egy órával szentségimádás. 

Gyóntatás: A hétköznap reggeli 
szentmisék előtt. Vasárnap a reggel 8 és 
esti 6 órai szentmisék előtt. Minden 
pénteken du. ½ 6-től 6-ig. Egyéb 
esetekben a plébánossal egyeztetve. 

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. 
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Te Deum - Tanévzáró

Hálát adunk Istennek a tanév 
végén. A számok mérlegén: 11 plébániai 
hittancsoportban 141 hittanosunkért a 
kisóvodás csoporttól az egyetemistákig 
bezárólag. A Lélek mérlegén azonban 
egyedül Isten lehet a szívek vizsgálója. 
A közoktatásban már évek óta nemcsak 
a végeredményeket, az egyetemi 
felvételi arányokat nézik, hanem 
mérik az iskolák kompetencia 
szintjét is, a bekerülő és 
onnan távozó tanulókban 
elért fejlődést, azt, hogy 
az iskola a diákjaiból 
mit „hoz ki”. Hogy 
plébániai hitoktatásunk 
mennyire volt e téren 
„kompetens”, hogy hit-
tanosaink léleképülésé-
nek egy esztendő alatt 
mennyire tudott segítője 
lenni, azt egyedül Isten 
mérheti le. Azért látjuk ennek 
a látható jeleit is, és örömmel adunk 
hálát mindezért. Épül a közösség. 

Ha Máté apostol meghívásán 
elgondolkodunk, felismerjük, hogy a 
többi, már szolgáló lélek-részünk mellett 
mindannyiunkban megbújik egy „Máté”, 

aki a „vámasztalnál” ül. Aki csak 
magával foglalkozik, esetleg a pozícióját 
egyengeti, aki a kalmárkodás terepének 
látja a világot, lesápolja környezetét, és 
nagyban tesz a világra. Mi más lenne 
egy hittanos tanévnek a mérlege, mint 

az, hogy ki-ki felismerje: ez 
a belső embere (ha még oly 
kicsiny vagy rejtőzködő is) 
meghallotta-e Krisztus szavát, 
hogy „Jöjj, kövess engem!”, 
és ha igen, elindult-e utána. 
Csanád Béla verse ezt 
fogalmazza meg: „Mert 
bennem is két város él, 
Uram, / ahol fiadnak, 
jónak megszülettem, / a 
másik ez a bűnös Ninive, / 
s magamban ezt még meg 
se térítettem…” De jó len-
ne az esztendő minden 
napján újra és újra Krisztus 

tanítványának szegődni! 

Megkezdődik a nyári vakáció. Kívánok 
közösségünknek önfeledt táborokat, 
családi nyaralásokat. Megannyi alkalom, 
hogy Jézus után induljunk! 

                                       Márton atya
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Élő Rózsafüzér Zarándoklat - 2008 

Május 17-én második alkalommal 
került megrendezésre az Élő Rózsafüzér 
Zarándoklat Budapesten. Tavaly részt 
vettem rajta, és amint megtudtam, hogy 
idén is lesz, rögtön elhatároztam, hogy 
most is megyek. Csakúgy, mint múlt 
évben, nagy élmény volt részt venni a 
zarándoklaton. Bizonyára sokunkat 
örömmel tölt el, hogy rengeteg ember 
arra szentelte ezt a napot, hogy 
keresztény testvéreivel összefogva 
körbeimádkozzák a várost. Jó látni, 
mikor szinte mindenhol az érdektelenség 
uralkodik, hogy bizony vannak, akiknek 
szívügye Budapest sorsa. Ez nagy érték. 
Ezért határoztam el, hogy idén jobban 
kiveszem a részemet a Rózsafüzér 
Zarándoklatból. 

Pestszentimrén ifjúsági énekkarunkkal 
és a D-KIM többi templomi énekkaro-
saival együtt köszöntöttük a zarán-
dokokat, majd a templomban a 
világosság rózsafüzérét imádkoztuk el. 
Én magam is gitároztam a kórusban, és 
végig a zarándoklat többi állomásain. A 
rózsafüzér imádság után egy ideig 
mindenki kedvére falatozhatott a 
templomkertben, majd indult tovább a 
zarándoklat a következő megállóhelyre, 
a Halmi erdő felé. Gitárommal és a 

pestszentimreiek zarándokkeresztjével 
indultam tovább. A zarándokút meg-
állóin énekeltünk két-három gitáros 
éneket, elmélkedtünk, majd elmondtunk 
egy-egy imát, különféle szándékokra. 
Így jártuk végig utunkat a Halmi erdőn 
át a Fadrusz-keresztig, onnan a 
Pestszentlőrinci Főplébániát útba ejtve 
haladtunk tovább. Végcélunk a Havanna 
lakótelepen lévő Szent László 
plébániatemplom volt. Ide hamarosan 
megérkezett Rákos irányából a 8. 
szakasz is. A kis templomot és 
környékét zsúfolásig megtöltöttük. Azt 
hiszem, mindenki egy szívvel vett részt a 
záró szentmisén. Fáradtan, ám mégis 
feltöltődve értünk zarándokutunk végére. 
A szentmise után a program agapéval 
zárult, a helyiek sok finomsággal 
készültek. Örülök, hogy ott voltam, és 
még jobban örülök annak, hogy zenei 
szolgálatot teljesítve én is hozzátehettem 
valamit ehhez a nagy ima-mozgalomhoz. 

Szeretettel: Pánczél Viki 

Keresztvíz alatt 6. osztályosként 

Másfél évi készület után május 18-án, 
Szentháromság vasárnapján egyik 6. 
osztályos hittanosunk, Takács Richárd 
„beavatást nyert a keresztény életbe”. 
Hivatalosan és elegánsan ezekkel a 
szavakkal fejezzük ki manapság, ha 
valaki megkeresztelkedik. Nem csupán 
egy szertartásban részesült, hanem 
hitének a megvallásával rálépett arra az 
útra, amelyről Jézus Krisztus úgy 
mondta: „Én vagyok az Út!” Mivel Ricsi 
civilben nagy focista is, ezért Pál apostol 
szavaival drukkolunk neki: „Futok a 

Pestszentimrei ÖrömHírLevél   2008. június 

 

7 

plébániai táborok 

   Nyári hittantáborunkat 1-6. 
osztályosok számára július 31-től 
augusztus 7-ig szervezzük a Zempléni-
hegységben, a Rostalló kulcsosházban. 

   Négy szomszédos plébánia közös 
szervezésében kerül sor idén a 7-8. 
osztályos és középiskolás hittan-
táborra. Aggtelek környékén lesz 
Szögligeten július 21-27. között. 

   Kedves Családok! Idén is lesz 
nyáron plébániai családos tábor. 
Helyszín: Piliscsaba, Josephinum kol-
légium. Időpont: július 2-6.  Egyház-
községünk minden gyermekes családját 
szeretettel hívjuk! 

Jelentkezési lap mindhárom táborra 
leadható a templomban és az irodán. 

 

   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 12 ezer 
forint.                                 - plébános - 

 

Plébániánk bankszámlaszáma: 

Pestszentimrei Római Katolikus 
Plébánia 

10103881-45238100-01000004 

 

Ifjúsági koncert 

Hagyomány már, hogy tavasz végén 
plébániánk ifjúsági kórusa a közösség 
„elé áll”, és egy koncert keretében 
ajándékoz meg minket töretlen 
lelkesedésével. Május 18-án, a vasárnapi 
misét követően Néri Szent Fülöp 
derűjével (a kórus az ő nevét viseli) 
szólaltak meg. Kár, hogy a hívek közül a 
mise után sokan hazaindultak. Szabó 
Balázs kántor és kórusvezető fáradozását 
az év során is nagyon köszönjük, és 
további lélekformáló szolgálatot 
kívánunk neki.  
 

Plébániai papírgyűjtés 

Már második alkalommal hirdettünk 
meg plébániai papírgyűjtést a nyári 
családos tábor támogatására. Három 
héten keresztül a közösségből sokan 
hozták el összegyűjtött újságjaikat, van, 
aki 5 kilót, más 5 mázsát egyszerre, ki-ki 
lehetőségei szerint. Voltak nénik, akik 
lelkesen kéregették el szomszédjaiktól is 
a papírt, és akkurátusan összekötve pár 
kilónként hozták el reggelente a bicikli 
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nem voltak Medjugorjéban. Nagy volt a 
várakozás. Csodálatos, hófödte hegyek 
között róttuk az utat. A gyönyörű táj a 
Teremtőt dicséri, aki ezen a tavaszon így 
szólt: „Legyen virág” – és lett. Nekünk 

is ezt üzeni az Isten: „Nyílj meg te is az 
Isten sugara előtt”. Ott növekedj, ahova 
elültettelek. Assisi Szent Ferenc is 
átszőtte énekét, dicséretét a természettel, 
amit szemével, szívével látott. Már 
itthon, majd az úton is azon 
gondolkodtam, hogyan vigyem el a 
Szűzanya elé (aki immár 26 éve naponta 
megjelenik ezen a kegyhelyen) 
szeretteimet, ismerőseimet, és azokat, 
akik nem ismerik Isten szeretetét, 
jóságát. A szeretet nem továbbítható 
elbeszéléssel, történettel, példámmal kell 
Istent megszerettetni. Bevallom, nehéz. 
Fogadalmam volt, hogy minden este 
közösen elmondjuk a rózsafüzért. Nem 
megy. Ki ekkor, ki akkor ér haza, fáradt, 
nincs igazi lehetőség. Így nem lehet 
imádkozni. Olyannak kell tehát lennem 
mindenkihez, akiben az Isteni ajándék, a 
SZERETET lakik. Meg kell tagadnom 

magam, hogy Jézus éljen és szeressen 
bennem.  

Medjugorje! Egyik este 25 pap 
celebrált, 25 nyelven imádkoztuk a 
rózsafüzért. Egymásra néztünk, 
mosolyogtunk: egy lélek vagyunk. Meg 
se tudjuk egymást szólítani, de Mária 
kegyelme ezt megteszi, elég egy 
„köszönöm” mozdulat, hogy rokon 
lelkek vagyunk. Vagy talán az 
Eucharisztikus áldozat közössége teszi, 
melyen minden nap részt veszünk, hogy 
egy szív és lélek lettünk? 

Sok az ottani család az esti 
szentmisén. Csend van és béke, nincs 
szaladgálás, a templom a csend, az Isten 
háza. Szerintem a napi szentmise a 
rengeteg ember és zarándok között 
KERESZT számukra, de az áldozat 
magához vonzza az egész világot. 
Mindazok, akik engedik, hogy Krisztus 
szeretete magához vonzza őket, és vele 
eggyé legyenek, új emberekké lesznek. 
Reggel és este nagyon hideg volt a 
templom, de lelkünket melegség járta át: 
Jézussal a lelkünkben új remény 
születik. Ő biztosan nem mulasztja el 
megjutalmazni a legkisebb áldozatot 
sem. 

Életem mottója: akik keresnek 
bennünket, azok számára mi legyünk a 
fény és az öröm. Az éjszaka mindig a 
félelem forrása, a világosság az Úr, aki 
meghagyta: kötelesek vagyunk a világ 
világosságává válni. 

Imádságos lélekkel gondoltunk Rátok 
a Béke Királynője földjén: 

Kati, Ilonka, Piroska és Pappné Erzsike 
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kitűzött cél felé…!” Imádkozzunk érte, 
hogy hitében megerősödjön és meg-
találja helyét közösségünkben! 

 
 

Elsőgyónás 

A 3-5. osztályosok közül 14 
hittanosunk készül arra, hogy 2008 
őszén elsőáldozáshoz járuljon: Alföldi 
Orsolya, Fazakas Réka, Racskó 
Fruzsina, Racskó Márk, Sefcsik 
Viktória, Surányi Luca, Szarvas 
Johanna, Ragonese Viktória, Páling 
Anett, Spendel Mariann, Verhás 
Viktória, Kuni Gergely, Fekszi Elena 
Fruzsina, Pálvölgyi Kristóf. A korábbi 
évek gyakorlata szerint fél évvel azt 
megelőzően, most tavasszal már 
fölkészültek első gyónásukra, és május 
18-án egy bensőséges szertartás 
keretében részesültek a bűnbocsánat 
szentségében. Megkérdeztük őket, mit 
jelentett nekik az első gyónásuk. 

„Nekem nagy felszabadulást, és 
Istennel és az ő Fiával, Jézussal való 
találkozást jelentett az első gyónás. 
Tetszett, hogy Andi néni először meséket 

olvasott a tíz parancsolatról, és ki kellett 
találni, hogy melyik parancsról szól. 
Nagy élmény volt az első gyónás, 
élvezettel vettem részt rajta, és várom a 
következőt.” V. Viki 

„Jó volt, mert lelkileg megköny-
nyebbültem. Meg azért is, mert elégettük 
a bűncédulákat. Meg hogy ott voltak a 
szüleim.” P. Anett 

„Számomra azt jelentette, hogy igazán 
megbánhattam a bűneimet, és hogy 
megtisztult a lelkem. Bár egy kicsit 
izgultam, pedig nem kellett volna.” 

S. Mariann 
„Öröm töltött el, amikor kijöttem a 

gyóntatószékből és örültem, hogy 
megszabadultam a bűneimtől.” R. Fruzsi 
„Jó volt, hogy megtisztulhattam, és 

hogy találkoztam Jézussal. Jó volt 
minden bűnömet elmondanom. Nekem 
nagyon tetszett a gyónás.” R. Viki 

„Jézus megtisztított. Tiszta lett a 
szívünk! Olyan volt, mintha Jézussal 
találkoztam volna. Amikor kijöttem a 
gyóntatószékből, egészen megkönnyeb-
bültem.” R. Márk 

„Megtisztulást. A jóra vezető utat. 
Örömöt. Jézussal való találkozást. Fényt 
a szívembe.” F. Réka 
„Amikor felvettem utána a fehér 

ruhát, nagyon boldog voltam.” Sz. Janka 
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Ezt követően fél éven át - az 
elsőáldozásig - havonta végzik majd el 
gyónásukat, és tanulgatják, hogy ez 
rendszeres gyakorlattá váljék az 
életükben. Kívánunk nekik sok 
felszabadult örömet, és megtisztult 
lelkületet! 

 

Mit jelent nekem a Biblia? 

A Biblia Éve kapcsán Hírlevelünkben 
már többször is teret adtunk, hogy 
közösségünk tagjai megoszthassák 
élményeiket Isten igéjéről. Most 5-6. 
osztályos hittanosainkat kérdeztük meg, 
hogy mit jelent számukra a Biblia. Ilyen 
válaszok születtek: 
„Számomra a Biblia Isten és Jézus 

tanításait és elvárásait takarja. Szeretek 
elgondolkodni az egyes mondatok 
jelentésén. (Még nincs saját Bibliám, de 
a dédpapáméból olvasok.) Sokszor csak 
napok múltán értem meg a magya-
rázatát, de miután megértem, használom 
is.” F. Fruzsi 

„A Biblia számomra úgymond egy 
rejtvénykönyv. Először olyan érdekes, 
hogy amit az Ószövetségben a próféták 
jövendölnek, az Újszövetségben meg-
valósul. Másodszor Jézus tanításainak a 
tanulságát sokszor nehéz megfejteni. 
Olyan jó Isten igéin gondolkodni. A 

Biblia számomra Isten elvárásainak 
emberi nyelven való közlése.” Cs. Marci 
„A Biblia cselekedeteim útmutatója. 

Ha lepihenek, nyugtatásképpen olvasom. 
És ezen elgondolkodva alszom el.” 

                                              Sz. Klára 
„Isten szent igéje, ami a szeretetre és 

a jóságra tanít.”                       S. Andris 
„Az én életemben tanítást jelent a 

Biblia. Szeretem az Úr szavát hallani. 
Szeretem Jézus tanítását hallgatni.” 

                                               T. Dodó 
„Számomra a Biblia kapcsolatot 

jelent az Istennel. Jézus életét is 
megismerhetem belőle, és ez igen fontos 
számomra. Amikor versenyekre megyünk 
a barátnőmmel, mindig választunk egy 
részt a Bibliából, és azt elolvassuk. Ettől 
általában nem izgulunk a versenyen.” 

                                              J. Vivien 
„Tanítás, példa, hogy hogyan éljek, 

mi szerint gondolkozzak, cselekedjek. 
Megmutatja, hogy hová és kik közé 
tartozzak.”                            J. Boldizsár 

 

Köszönjük az Úrnak, hogy 
gyermekeink előtt is fölfedi üzenetének 
gazdagságát! 

És egyben meghívás is nekünk, 
szülőknek, hogy komolyan vegyük 
keresztény feladatunkat: Nemcsak a 
hittanon és a szentmiséken, de a családi 
otthonban is nyitogatnunk kell a 
gyermekek szemét és szívét a Szentírás 
szeretetére. És ezt leginkább saját 
példánkkal tehetjük. Erre már Szent Pál 
is utalt Tímóteusnak írt levelében: 

 „Te azonban tarts ki abban, amit 
tanultál, és amiről meggyőződtél. 
Hiszen tudod, kitől tanultad, és 
gyermekkorod óta ismered a szent 
Írásokat, amelyek (…) üdvösségre 
vezető bölcsességet adnak neked.” 
(2Tim 3,14-15) 

Pestszentimrei ÖrömHírLevél   2008. június 
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Lelki tapasztalat a galambokkal 

Egyik napon hazafelé igyekezve, az 
egyik parkolóhelyen megláttam egy 
elpusztult galambot. Úgy nézett ki, mint 
ha aludt volna, feje behajtva a szárnya 
alá. Szerettem volna azt mondani: Kelj 
fel, és repülj! ... Másnap pár száz 
méterrel odébb egy másik döglött 
galamb hevert… Engem eltöltött annak a 
fájdalma, ahogy Isten csodás alkotásai 
kimúltak. Én nagyon szeretem a 
galambokat, számomra a szabadság és a 
remény szimbólumai, és mind emellett a 
Szentlelket is így ábrázolják. A madarak 
azok, amik tanúskodnak Mennyei 
Atyánk szeretetéről, gondviseléséről. 
„Ne aggódjatok életetekért, hogy mit 
egyetek vagy mit igyatok! Nézzétek az 
ég madarait! Nem vetnek, nem is 
aratnak, csűrökbe nem gyűjtenek, 
Mennyei Atyánk táplálja őket.” 
Szombathelyen jártam. A székesegyház 
előtt a lépcsőnél egy galamb csipegetett. 
Odaérve feltűnt, hogy az még csak meg 
se próbál elrepülni. Egészen 
közelmentem hozzá és a kezembe 
vettem. Sajnos, mint kiderült, ezt a 
galambot is egy olyan betegség kínozza, 
aminek következtében már több is 
elhullott. Egyedül az Úr tudja, mennyire 
vágyom arra, hogy minden, ami halott, a 
kezem alatt - az Ő kegyelméből - életre 
kelhessen. Hirtelen megint azt éreztem, 
hogy ez a helyzet a világot jeleníti meg, 
ahol az emberekben szépen lassan 
teljesen kihal az érzék, aminek 
segítségével Isten közelségét fel-
ismerhetik… Fogtam a madarat, 
bevittem a székesegyház udvarára, és 
letettem a fűbe. Ha a haláltól nem is, de 
attól, hogy a kiránduló gyerekek 
piszkálják, megmentettem. Lehet, hogy 
ez csak egy tollcsomó, de mégis szép, 
Isten kedves teremtménye. Meg akarok 

menteni mindent, ami menthető az 
Úrnak. Ez a kis szárnyas a kezemben – 
nem tudom, él-e még – azt jelentette, 
hogy a remény és a szabadság nem 
múlik el, hogy képes lehetek arra, hogy 
„életre támasszam” azokat, akik a lelki 
halál állapotában vannak, hogy utat 
mutassak a tévelygőknek, fényt gyújtsak 
azoknak, akik sötétségben járnak… Utat 
Istenhez, az Ő erejéből és 
kegyelméből…                            Marcsi 

 

Zarándokúton Medjugorjéba 

Pestimréről négyen keltünk útra erre 
az áldott földre. Fáradságos nehéz út 
volt, 15 órán át ültünk a buszon. De jól 
éreztük magunkat, egy kis család volt ez 
a közösség. Egy 20 személyes busszal 
indultunk falumból, Nyáregyházáról. 
Mindenki ismert, én is őket, pedig 37 
éve elkerültem közülük Pestre. Az út 
gyönyörű volt. A tavasz ereje teljében 
volt. Énekeltünk, imádkoztuk a 
rózsafüzéreket a tavaszi zsongás 
harmóniájában. Minden az életről, a 
vidámságról, az új növekedésről szólt. 
Minden új rügy és virág maga a szeretet 
és az élet. A csalóka nap sokszor elvette 
kedvünket, de hogy ne szomorkodjunk, 
újra kisütött. Más lett a világ, boldog lett 
a lelkem. Oda megyek, ahol három éve 
nem voltam. Kati, Piroska, Ilonka még 


