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Igazi böjt – az irgalmas szamaritánus példája
XVI. Benedek pápa idei nagyböjti
üzenetében a böjt mélyebb értelmére
hívja fel a figyelmet. A böjtöt Isten
eszközként kínálja nekünk, amely helyreállítja a barátságot az Úrral. A pápai
üzenet néhány gondolata indítson bennünket ebben a kegyelmi időben:
„A böjt egyidejűleg abban is segít, hogy tudatára
ébredjünk, milyen
helyzetben él sok
testvérünk. János
apostol így figyelmeztet első levelében: „Hogyan marad meg az Isten
szeretete
abban,
aki – bár bőven
van neki a világ javaiból –, mégis, amikor látja, hogy testvére szükséget szenved, elzárja előle a
szívét?” (1Jn 3,17). Az önként végzett
böjt segít követnünk az irgalmas szamaritánus példáját, aki lehajol és a
szenvedő testvér segítségére siet. Ha
szabadon úgy döntünk, hogy megfosztjuk magunkat valamitől azért, hogy

másokat segítsünk, ezzel konkrétan megmutatjuk, hogy a nehézségekkel küzdő
felebarátunk nem idegen számunkra.
Éppen azért, hogy elevenen tartsuk
magunkban ezt a befogadó és figyelmes
magatartást a testvérek felé, bátorítom a
plébániákat és a
közösségeket,
hogy a nagyböjtben még inkább
gyakorolják a személyes és a közösségi böjtöt, Isten igéjének hallgatását, az imádságot és az alamizsnát. Már a
kezdetektől ez jellemezte a keresztény közösséget,
amelyben rendkívüli gyűjtéseket tartottak (vö. 2Kor 8-9;
Róm 15,25-27), és arra hívták a hívőket,
hogy adják a szegényeknek mindazt,
amit a böjtnek köszönhetően félretettek.
Ma is újra fel kell fedeznünk és
ösztönöznünk kell ezt a gyakorlatot,
különösen a nagyböjti liturgikus idő
során.”
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A Szent Negyvennap
A Szent Negyvennap felkészülés a
húsvét titkában való elmélyülésre,
vagyis az egyesülésre Jézus halálával és
feltámadásával: magával Jézussal, aki
értünk meghalt és feltámadt. Hogy mi is
készek legyünk Vele meghalni a bűnnek,
önzésünknek, s Vele élni a szeretetben
feltámadott életet.
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1. Közös családi ima
Tervezzük meg, milyen külső formák
lehetnek segítségünkre a lakásban,
amelyek a nagyböjti készületre, és annak
titkaira emlékeztetnek, illetve a gyermekekkel mondott közös családi imához
is keretet szolgáltatnak. Pl. házi oltár,
lila terítő, kereszt, töviskoszorú vagy
néhány jelképes tövises ág, gyertya,
vagy a keresztet hordozó Jézus képe...
Amint az adventi koszorú körül sok
család összeül gyakorta imádkozni,
hasonlóan próbálhatjuk nagyböjtben is.
2. Választhatunk közös elhatározásokat
Ilyen elhatározások lehetnek egész nagyböjtre vagy heti váltásban, de akár
naponta is más. Fontos, hogy erre újra és
újra együtt visszatérjenek, és megbeszéljék, hogyan sikerült.

A Szent Negyvennap ezért természetszerűen a szentségekre felkészülés utolsó
ideje - a katekumenek utolsó "lelkigyakorlata". Hiszen a katekumenek a
szentségekben éppen azt kérik, hogy
egyesüljenek Jézussal: az ő halálával és
feltámadásával. De ugyanezért volt ez az
időszak az egész közösség ünnepe,
hiszen mindannyian ezt az elhatározást
újították meg magukban: egyesülni
szeretnének Jézus halálával és feltámadásával, és szeretnék, hogy megjelenhessen közöttük a Feltámadott.
Nagyböjti készület a családban
Nagy kegyelem – és öröm – forrása,
ha egy családban együtt tudnak készülni
a családtagok Húsvétra, hiszen együtt is
fogják ünnepelni. A családban megélt
nagyböjthöz néhány szempontot adunk.
Ebben a legfontosabb, hogy Nagyböjt
kezdetén a család (vagy a szülők) készítsenek közös lelki tervet, ne csupán ki-ki
magának.

- Péntekenként kenyér-víz vacsora (és
ennek árát felajánljuk a szegények
javára).
- Közös családi „erénygyűjtő lap”. Pl.
rajzolt töviskoszorúval, melynek töviseit
a gyermekek, ill. a családtagok minden
jócselekedet után virággá rajzolhatják.
Ezt esténként meg is beszélhetik.
- Heti TV mentes este, amikor a család
közös imát, "liturgiát" tart.
- Nagyobb gyerekekkel közösen elmenni egy plébániai keresztútra, előtte
beszélgetni róla.
- Átnézhetjük (közösen a gyermekekkel!) ruháinkat, játékainkat, és feleslegünket adjuk oda rászorulóknak, karitásznak.
- Váltogatva minden napon más-más
személyért élni, érte felajánlva az elhatározást.
- Figyeljünk lakásunk szépségére, hogy
Isten Országát tükrözze.
Vigyázz! Ne tégy több elhatározást,
mint amennyit örömmel tudsz vállalni!
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Gyermekfarsang
Farsang utolsó előtti vasárnapján
összegyűltek az „apróságok” és szüleik,
hogy együtt töltsenek egy vidám
délutánt. Több olyan kisgyerek is volt,
akinek ez volt élete első farsangi bulija.
Nincs farsang jelmez nélkül, fel is vonult
sok színes figura, a legnépszerűbbnek a
kislányok körében idén is a rózsaszín
hercegnő jelmez bizonyult. Nagy sikere
volt a torkos rókáról szóló és a
kecskegidás bábelőadásnak is. Az izgalmas játékok mellett a jó hangulatot
élőzene biztosította. És ami engem mint a plébániához újonnan csatlakozót eddig minden rendezvényen, így itt is
megfogott, az a közösség nyitottsága
volt felénk, ismeretlenek felé. Köszönjük
ezt a szép délutánt minden résztvevőnek
és főleg a szervezőknek! Major Kati

Mikor elkészítettük kisfiunk jelmezét,
nem tudtuk, meddig fogja magán tartani,
és vajon hogy fog neki tetszeni az
összejövetel, hiszen élete első farsangján
vett részt. Bár egy kicsit nehezen ment
beljebb a többiek közé, idővel feloldódott, sőt a farsang végére már igazán
jól érezte magát, a jelmezt sem vette le.
Legjobban pedig az állatetetős játék
tetszett neki, ahol egyik állomásként
vízilovat etethetett kislabdával, innen el
sem lehetett vinni. Jó volt látni a sok
gyermeket, ahogy jó látni a vasárnapi
miséken és a baba-mama klub összejövetelein is. Ez egy igazán kivételes
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egyházközség, ahol ilyen sok kisgyermekes család van, olyan családok, akik
tevékenyen vesznek részt a közösség
életében. Erre volt példa az is, ahogyan
az ötletes játékokat megszervezték, és
zenével, bábozással tették színessé a
farsangot. A gyermekek csillogó szeme,
örömteli zsivaja azt juttathatta eszünkbe,
hogy ahol a gyermek, ott a szeretet; ahol
a szeretet, ott van Jézus. Köszönjük,
hogy ott lehettünk.
Tarcsy család
Rengeteg ötletes jelmez és játék volt.
Egytől-egyig bemutatták őket. A Fülöp
család tagjai még a „Piroska, a farkas, a
nagymama és a háztartási robotgép”
történetét is előadták. Nem tudom
elfelejteni, ahogy kis barátaimmal
végigjártuk az ottani játékállatkertet és
megetettük az állatokat, vagy amikor
együtt vágtunk neki a méztől ragacsos
útnak, hogy eljuthassunk Köles király
udvarába, aki megvendégelt minket.
Szinte elképzelhetetlen, hogy a szervezőknek mennyi munkájuk lehetett e
szórakoztató kalandok kitalálásával és
kivitelezésével. Volt bábszínház is Bakó
Dóráék és a Szerján család jóvoltából.
Öröm volt hallgatni, ahogy a kis Vince
teljesen egyedül mondta a két kis
kecskegida szerepét. Mikor a kisebbek
elfáradtak, én elvonultam és jót
beszélgettem „Csillagfejű csavarhúzó
barátommal” (Surányi András). Nem
tudom ki hogy gondolja, de szerintem
remek farsang volt.
Csernyus Marci
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Csodálatos
családos
együttlétet
szerveztek kedves testvéreink február
idusán, a plébánián. Vígságra, mulatozásra hívták a gyermekeinket és
minket. A részvétel egyetlen „feltétele”
volt,
hogy
farsangi
maskarában
érkezzenek a gyerekek. Nos, ennek nem
volt híja. Jelen volt ott pillangó és
tündér, Robin Hood és János vitéz,
kalózok és Piroskák, robot és Kuka
törpe, sárkányok és teknősök, „négy
évszakok” és rókák, kutya, macska és
egér. Volt ott éneklés és bábozás,
kalandos feladatok az apróságoknak, na
és persze eszem-iszom, dínom-dánom. A
nap végén hálát adtam és köszönetet
mondtam az Úristennek, hogy ilyen
közösségbe tartozhatunk. Boldog vagyok, hogy nagy családdá váltunk az
évek folyamán, egy olyan családdá,
melynek szeretete sok új testvért is vezet
hozzánk.
Cs. Zsuzsa
Itt volt farsang! Állt a bál…
Házas közösségünk felnőtt
tagjai is összegyűltek egy vidám, felhőtlen
farsangi estére.
Ott volt Ludas
Matyi Döbrögi
urasággal, Boribon és Annipanni, eljött a kisherceg
rókája és még sokan mások. Nem
hiányzott a játék, a tánc, a batyusbüfé
pedig
gondoskodott
az
elpilledt
farsangolók felfrissüléséről. A férjemmel
együtt feltöltődve, jó hangulatban
tértünk haza. Köszönet a szervezők
fáradságos munkájáért, mellyel megrendezték számunkra ezt az emlékezetes
estét. Bízunk benne, hogy ez a bál egy

2009. február
hagyományteremtő rendezvény első
alkalma volt, ami jövőre folytatódik.
D. Betti
Miután
rábíztuk
nagymamájára
Bercinket - aki ez alkalommal nem
jöhetett velünk, mert kihízta tavalyi
Jónás-jelmezét, vagyis a pocakomat -,
utunkat vettük a maszkabálba. A
tanácsterembe érkezve szemünk elé
tárult „a szentek bevonulása”. Kicsi a
világ, gondoltam… És valóban kicsi,
időben és térben, hisz nemcsak a
tündöklő sikerű Mindenszentek Gospel
kórussal (egyik családközösségünk közös jelenete) farsangoltunk együtt aznap
éjjel, de jártunk meseországban Moha és
Páfránnyal, tanúi lehettünk a víz borrá
válásának Kánában, és körtáncot jártunk
egy Égimeszelővel. Bár lehet, hogy
mindez csak az altatóorvos képében
megjelenő Tivadar és asszisztense, Ági
bűvölete volt rajtunk. S mivel múlatta
még az időt a jelmezes házaspárkavalkád? Magunkon mosolyogtunk,
mikor a kiültetett párok egymásnak hátat
fordítva adtak igen-nem válaszokat a
házasságukat érintő gyakorlati - és néhol
mély lelki - kérdésekre. Hiszen az összhangot a házasságban mindannyian
folytonosan keressük, és megnevettetnek
az olykor magunknak is meglepő
véleménykülönbségeink.
Ágostházy Noémi
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Lelkipásztori statisztika
a 2008. évről
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Keresztelések száma: 42 (2007-ben 28)
Elsőáldozók száma: 19 (2007-ben 13)
Házasságkötések száma: 9 (2007-ben 6)
Temetések száma: 80 (2007-ben 99)

Idén nyáron is lesz családos tábor
Piliscsabán!
Időpontja: 2009. július 8-12.
Jelentkezési lap és bővebb infó később
– de a család nyári programjai tervezéséhez már most vegyétek figyelembe!

Pénzügyi beszámoló a 2008. évről

Családközösségek

Áthozat 2007. évről:

6.744.737.- Ft

2008. évi bevételek összesen: 14.134.423.Ebből:
- Önkéntes hozzájárulás
(egyházi adó):
1.119.650.- Adomány:
1.459.900.- Perselybevétel:
3.875.360.- Stóla, stipendium :
1.356.000.- Pályázatok:
367.000.- Mobilszolg. bérleti díj: 3.743.362.- Célgyűjtések:
510.000.- Biblia, hittankönyv,
újság eladása:
571.983.- Térítési és egyéb díjak:
483.000.- Egyéb bevétel:
648.168.2008. évi kiadások összesen:
11.756.560.Ebből:
- Személyi jellegű kifizetések:
5.010.602.- Járulékok:
693.000.- Plébánia és iroda működési
és fenntartási költsége:
2.469.348.- Templom fenntartási költsége:
814.469.- Eszközbeszerzés:
286.800.- Papi Szolidaritási Alap: 530.000.- Célgyűjtések továbbítása: 525.000.- Biblia, hittankönyv,
újság beszerzés: 734.564.- Egyéb kiadás:
692.777.2008. évi év végi maradvány:
6.458.739.- Ft

Őszi hírlevelünkben már hírt adtunk
arról, hogy több családközösség alakult
egyházközségünkben.
Családközösségnek nevezzük azt az
állandó, 4-6 házaspárból álló kiscsoportot, akik rendszeres időközönként
találkoznak egymással otthonukban,
egymás felé az elköteleződés és felelősségvállalás bizonyos fokú döntését
hozzák meg, és a közös imádság mellett
megosztják egymással keresztény hitük
és életük tapasztalatait. Havonta másmás családközösség fog bemutatkozni
lapunkban. Íme egyikük:
Az elmúlt évben a családi táborban
fogalmazódott meg bennünk igazán,
hogy nekünk is csatlakoznunk kellene
valamelyik családközösséghez, amit még
nem sejtettünk, hogy milyen lesz, de
valahol vágytunk rá. Nem tudtuk mivé
alakul, és milyen lesz a "végterméke", de
nem bántuk meg, sőt alig várjuk, hogy
újra és újra találkozhassunk, beszélgethessünk. Csodálatos és nagyszerű
embereket sodort mellénk a Jó Isten,
akikkel egyre bensőségesebb és testvéribb a kapcsolatunk. „Mert ahol ketten
vagy hárman összegyűlnek az Én
nevemben: ott vagyok közöttük. (Mt
18,20) Ezt érezzük és tapasztaljuk is
minden alkalommal. Mariann és István
„... a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétben vagyunk.”
Amikor feljött a kérdés, hogy mit jelent
számomra ez a családközösség, nekem
egyből a fenti József Attila idézett jutott
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az eszembe. Az Egyház tanítása mellett
szükségét éreztem, hogy egy ilyen
kisközösségben őszintén megosszuk
egymással egyéni hitünket és legmélyebb gondolatainkat. Családközösségünknek egyik vonzóereje számomra
az, hogy különböző hátterű személyekből tevődik össze, így sikerül egész
más szemszögből is megvilágítanunk az
adott témát. Az előre kiosztott olvasnivalók nívósak és mélyen elgondolkodtatóak. Biztosítják, hogy mindenki már otthon jól átgondolja a
választott anyagot. Úgy érzem, hogy
lelkileg gazdagabbak leszünk, amikor
egy parányi betekintést nyerünk egymás
hitébe és lelkivilágába.
Balla Zsolt
Nagyszerű társaság, nagyszerű témák.
Mindig elgondolkodva jövünk haza a
találkozókról. Egy együtt-töltött Istenünneplés, ami lehet elmélyült, bensőséges, lehet vidám, hangos is. De mindig
valami jó, belső örömmel jár. Nagyon
sok kérdésre jó lenne választ kapni. És jó
tudni, hogy részesei vagyunk valami
nálunk sokkal Nagyobbnak. „A feltámadás itten kell nekem. Itt legyen a járásom
célos, És itt szeretnék feltámadni Erőre,
csendre, üdvösségre. A feltámadás itten
kell nekem.” (Reményik Sándor)
Balla Katalin

A piliscsabai nyári családos tábort
követően, amikor ősszel napirendre
került, hogy megalakuljanak családközösségeink, - nem tudom miért - de
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magától értetődőnek tartottam, hogy
minden erről szóló megbeszélésen jelen
legyek. Ezeken a megbeszéléseken
felcsipegetett információkból vált egyre
világosobbá számomra, hogy mi a
jelentősége, a lényege a családközösségnek és minden alkalom után egyre
tudatosabban éreztem, hogy ennek
részesei kell, hogy legyünk. Minden
információmat átadtam férjemnek, és
őszintén bíztam benne, hogy mindkettőnk közös elhatározásából csatlakozhatunk egy családközösséghez. Családközösségünk elmúlt négy találkozását
magunk mögött tudva úgy érezzük, hogy
nem csalatkoztunk. A kereszténységről,
katolikus egyházról szóló elmélkedések,
beszélgetések mellett egymás hitét és
gondolatait is megismerjük. Igényesen
felépített összejöveteleinknek sokszor
csak a nagyon késői óra szab gátat. A
közeljövőben közös színházlátogatás,
közös hosszú hétvége eltöltése is szerveződik, hogy családközösségünk minden területen kiteljesedjék és egymás
számára értékeket közvetítő és egymást
is adó közösséggé formálódjunk.
Fehér Éva-László Gábor
Jézus az „Isten szeretet világát” hozta
le a földre. Azt a szeretetet önti belénk,
amelyet Ő a Szentháromság időtlen világában tapasztalt meg. Ezzel a szeretettel
akarja „átkovászosítani” az emberiséget.
De az egész emberiség „átkovászosítására” csak akkor van remény, ha ezt a
szeretetet vonzóan tudjuk megélni egy
valóságos és hiteles közösségben. Ezek
az időben és szeretetben lassan kiteljesedő kisközösségek az Isten életének
„szentjánosbogárkái” a földön, azzal a
küldetéssel, hogy az egész föld ilyen
legyen. Ez a mi feladatunk és küldetésünk szűkebb és tágabb környezetünkben.
Besze Imi és Éliás Kati
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A tavasz közeledtével újra indulnak az
év közbeni hittanos mini-táborok.
A felső tagozatosok hétvégéje (erre
hívjuk a 8-9. oszt. hittancsoportot is)
március 20-22. közötti lesz Kosdon, új
helyen. Az alsó tagozatos minitábor
április 17-19. hétvégéje.
Írjuk be a naptárunkba!
Egy nyílt levél
Kedves Testvérek! Már régóta
gondolkodom azokon a történéseken,
ami az utóbbi egynéhány évben történik
velünk, közösségünk családtagjaival,
magával a közösséggel. Sok eseményt,
programot, találkozásokat, szerveződéseket lehetne itt felsorolni, de most
nem erre szeretném helyezni az írásom
eme részét, hanem arra, hogy a
közösségünkön belül mennyire sokszor
találkozhatunk
Szentlélek
erejével,
amely a mostani nehéz időkben segít a
hétköznapok megélésében. Többek
között arra gondolok, hogy akár a családközösségben, akár a házas hittanon
vagy amikor fagyoskodunk gyermekeink
hittanán a templomkertben, netán
valakivel „csak” a vasárnapi mise után
beszélgetünk, nem is vesszük észre,
hogy mennyire jelen van közöttünk a
Szentlélek. Persze abban a pillanatban
nem vagyunk benne biztosak, hogy mit
is akart mondani ezzel egyikünk a
másikunknak, csak később, amikor
otthon beszélgetünk, akkor világosodik
meg, hogy ez nem csak egy mondat volt
a sok közül, hanem ez volt maga a
fentről jövő áldásos segítség.
Elmesélek egy történetet, hogy menynyire nagyszerű KÖZÖSSÉGÜNK van.
Nemrég unokatestvéremnek volt születésnapja. Szinte ott volt az egész család,
két szóval: sokan voltunk. Tudni kell azt,
hogy a családunkban mindenki hívő,
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csak különböző gyülekezetekben gyakorolja a hitét. Egy egész délutánon
keresztül
beszélgettünk
mindenről.
Szóba jött természetesen a mi közösségünkben zajló mozgalmas hitélet is.
Büszkén meséltük Mariannal, hogy nálunk milyen nagyszerű közösség jött
létre, és csak soroltuk, soroltuk az élményeinket: különböző hittanok, szentségimádások, kirándulások, családi táborok, baba-mama klub, borkóstoló papák
clubja, gyermekeink közös születésnapi
ünnepsége, karitasz tevékenységek, családközösségeink megalakulása és abban
való részvételünk stb… Elmeséltem azt
is, hogy gyermekeink gyógyulásáért
egy-egy sms vagy kör e-mail alapján
szinte mindenki imádkozik, hogy minél
hamarább egészségesek legyenek a
csöppjeink. Hááát nagyon jó volt ezeket
elmondani, talán egy kicsit dicsekedtünk
is tiveletek, mint KÖZÖSSÉGGEL,
bocsánat érte?! Mert ugyan ők is
eljárnak vasárnaponként a gyülekezetbe,
aztán várják a következő vasárnapot,
hogy találkozhassanak megint. Azt
mondják: ennyi és kész. Szerintem ettől
mi már jóval előrébb vagyunk! És
remélem, ti is így látjátok? Persze jött is
rögtön a kérdés: Hogyan jött ez létre,
mert náluk ilyen nincs, de igényük az
lenne rá?! Elmondtam nekik, hogy ez az
egész nem jöhetett volna létre Márton
atya nélkül, mert ő volt az, aki idekerülésekor a vasárnapi misék után azonnal
futott a kijárathoz, és a „templomba
járó” embereket, akik csak látásból
ismertük egymást a miséken (sokszor
még talán nem is köszöntünk egymásnak), egyenként kezdte megszólítani.
Sikerült neki! Először megtalálta azokat,
akik tudtak neki segíteni az elindulásban,
aztán egyszer csak itt tartunk. Hála ezért
a Jó Istennek, Márton atyának és a soksok jó szándékú segítőtársnak.
7
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Ugyan azt írom pár sorral feljebb,
hogy ettől mi már jóval előrébb vagyunk, de ne elégedjünk meg ennyivel!
Menjünk tovább ezen az úton, legyünk
még többen tagjai ennek a csodálatos
közösségnek, és találjunk még sok
feladatot ennek szolgálatában.
Köszönöm, hogy elolvastátok írásomat. Üdvözlettel, Kovács István
A nyári hittanos nagytábor helyszíne és időpontja megszületett: Július 21től 28-ig a hidegkúti turistaházban
(Mátra) táborozunk az 1-7. oszt. hittanosokkal és vezetőikkel. Gyertek! Nincs
messze már a nyár!
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családos
kisközösségünk)
részéről.
Többen kérték, hogy ne csak a
megszületéséről adjunk majd hírt, hanem
már korábban is jelezzünk, hogy
imáikkal kísérhessenek bennünket. És
hát így, egészen bizonyosan ennek az
együttes imának köszönhető, hogy
minden negatív körülmény (választott
orvos távolléte, szülést vezető orvos
műtét melletti érvelése) ellenére, végül
problémamentesen és normál úton
világra jött Boldizsár fiunk. Bennünk
pedig mély és boldogító hála szakadt fel
mindezért…
Magyari Kiss Andrea

Az Élet könyvéből
Hírlevelünkben mostantól arról is hírt
adunk, hogy közösségünkben mely
családok néznek újabb anyai-apai
örömök elébe, és kik azok, akiknél
megszületett a kisbaba. Együtt örülünk
velük, és kérjük rájuk a Szentcsalád
oltalmát!
Gyermeküket várják:
Farkas Antal és Ildi (2.)
Fekete Attila és Adrienn (1.)
Katona József és Erzsi (2.)
Longaver Rudolf és Edit (1.)
Seres Zsiga és Zsuzsi (4.)
Szabó Balázs és Évi (1.)
Tarcsy István és Magdi (2.)
Megszületett gyermeküknek örvendeznek:
Bihari Gábor és Edina: Gergely (1.)
Révész Péter és Tünde: Regina (1.)
Subai Gáspár és Kati: Gréta (2.)
Magyari Levente és Andi: Boldizsár (4.)
Egészen friss élményként: Negyedik
gyermekünk születésekor igazán szép és
erősítő volt megtapasztalni a közös ima
erejét, közösségünk (és nem is csupán

Látogass el plébániánk honlapjára!

www.communio.hu/pestszentimre
Híreket, fényképgalériát és ismertetőket
találsz!
Egyházközségi Képviselőtestületi
választás
Mivel plébániánkon a jelenlegi Képviselőtestület (Kvt) mandátuma 2009
márciusában lejár, újat kell választani. A
képviselőválasztás menete az Országos
Szabályzat alapján a következőképpen
alakul:
1. Plébániánk hívei 2009. március 10ig írásban ajánlhatnak a Képviselőtestületbe jelölteket (egy személy legfeljebb 12 főt), akiket méltónak és
alkalmasnak gondolnak arra, hogy a
testület tagjai legyenek. Ezen ajánlásokat
- aláírva - a plébánoshoz kell eljuttatni.
Ezekből kerül összeállításra a hivatalos
8
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jelöltek névsora, melyet a korábbi
képviselők megkérdezése után a
plébános állít össze.
Az
Országos
Szabályzat
úgy
rendelkezik, hogy szavazásra azok
jogosultak, akik a plébánia nyilvántartásában szerepelnek. Plébániánkon
2005 óta létezik egyházközségi tagnyilvántartás, amely jelen esetben
választási névjegyzékként is szerepel.
Ezért kérjük plébániánk minden 18 év
fölötti hívét, hogy töltsön ki egy
adatlapot (ha ezt a korábbi években
még nem tette meg), és dobja be a bejáratnál elhelyezett gyűjtőládába. Erre
március 1-től van lehetőség, a misék
előtt és után, hétköznap irodai időben a
plébánián, vagy ezen időszakban zárt
borítékban a postaládába is be lehet
dobni. A képviselőtestületi választáson
az vehet részt, aki – adatlapja révén – a
plébániai nyilvántartásba bekerült. Adatlapot az adjon le, aki plébániánk területén lakik vagy akár máshol, de közösségünkhöz tartozónak vallja magát. Adatlap az ingyenes asztalkán és az
irodában található.
2. A nyilvántartás frissítésével párhuzamosan március 15-től közre adjuk a
hivatalos jelöltek névsorát. Ezt a
templom talpas faliújságján és a Pestszentimrei ÖrömHírLevél választási különszámában lehet megtekinteni.
3. Magára a választásra március 29től (vasárnap) április 5-ig (virágvasárnap) kerül sor, a vasárnapi szentmisék előtt és után, illetve hétköznap
irodai időben. A szavazásról részletesebben később tájékoztatunk.
Kérem minden Testvérünket, hogy az
egyházközségünk életét meghatározó
választást tekintsétek szívügyeteknek, és
minél többen vegyetek részt benne!
plébános
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Bérmálkozók bemutatása
Február 15-én szentmise keretében
mutattuk be közösségünknek azokat a
testvéreket, akik a tavaszi bérmálásukra
készülnek. 18-an várják, hogy Isten
Szeretet-Lelke keresztény küldetésükben
megerősítse őket, és egyházunk elkötelezett tagjaivá legyenek. Közülük 7-en
ifjúsági hittanosaink, 11-en közösségünk
felnőtt tagjai. Külön öröm, hogy négyen
mint házaspár, és gyermekeikkel együtt
mint család kérik Istentől a Szentlélek
kiáradását.
Bérmálkozóink a következők:
Szerján Kinga, Kovács Róbert, Plachy
Viktória, Pánczél Viktória, Seres Dávid,
Seres Zsigmond, Boda Gabriella, Paragi
László, Balogh Ivett, Mázsi Anita,
Mervay Bence, Mervay Anna, Seres
Ágnes, Ormándi Tibor, Deák Péter,
Deák Bernadett, Csabafi Róbert,
Hompoth Csilla. Imádkozzunk értük, és
várjuk együtt közösségünk pünkösdi
megújulását!
Jézus Szívén pihenni
Egyik este épp, hogy csak lehajtottam
a fejem a párnámra, valami olyan történt,
amit már korábban is éreztem, de nem
tudtam igazán beazonosítani. Most
azonban nyilvánvaló volt. Eljött hozzám
Ő, gyengéden végigsimította az arcom,
és azt mondta: „Kedves vagy nekem és
szeretlek. Aludj csak az én Szent
Szívemen, és én felragyogtatom rád
Napomat.” Feleszméltem: az időjárás
szerint semmi esély napsütésre, hóesésre
annál inkább… „Hogy a Napodat? Hóesésen kívül itt más nincs és nem is lesz
száz évig. Hiába is álmodok a tavaszról.”
– mondtam és visszafeküdtem, Ő finoman simogatta tovább az arcomat. De
másnap arra keltem, hogy a nap a
szemközti panel mögül felbukkant, pont
9
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az ablakommal szemben… Hát mind
mondjak, leesett az állam… A köztünk
lezajló párbeszéden csak később
gondolkoztam el: rájöttem, hogy sokkal
mélyebb jelentéssel bírnak a mondatok,
és nem is az a lényeg, hogy ott, csak
nekem, csak akkor, az én kedvemért
felragyogott a nap. Az Ő szívén pihenni,
annyit tesz, mint Rá figyelni, bízni
Benne, és engedni, hogy Ő vigyen, ahova akarja, és így vezet be dicsőségébe. A
szentképeken a Szent Szívet úgy ábrázolják, hogy a Szívet egy töviskoszorú
fonja körül, és egy kis lángnyelvecske
csap fel belőle. Krisztus ég a vágytól,
hogy mindenét odaadja az embernek, ez
a láng az Ő szeretetének tüze. A tövis a
szenvedést szimbolizálja, mert állandóan
kínlódik amiatt, hogy az emberek nem a
nekik rendelt, Istenhez vezető úton
haladnak. Mivel végtelenül szeret, és
egészen oda akarja adni Magát, fájdalmát az is okozza, hogy nincs, vagy
csak alig akad olyan lélek, aki igazán
megnyílik Előtte. A Szent Szíven
pihenni azt is jelenti – és ezt inkább –
mint egészen elégő áldozattá lenni ebben
a „Szeretet-tűzben”, teljes egészében
feláldozni önmagunkat. A töviskoszorú
eszünkbe juttatja a keresztutat, és amint
Jézus azt mondja: „Aki utánam akar
jönni, tagadja
meg önmagát,
vegye fel a keresztjét és kövessen engem!”
Aki tehát Jézus
után megy, és a
keresztet a vállára veszi, az
csak egy irányba mehet, a Golgotára! Ez az egyetlen út
az Ő dicsőségébe. Ha tehát azt mondja
holnap, hogy költözzek, költöznöm kell,
szó nélkül. Ha azt mondja, kelj útra, és
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ne vigyél magaddal semmit, hanem bízd
magad Rá, mert Ő ad neked ételt, akkor
menned kell! Ez a teljes Neki adottság!
Ő tényleg csak azt fogja kérni, amit meg
tudunk tenni, de amit kér, az a teljes
mivoltunkat igénybe veszi. Csak olyat
kér, ami a javunkra válik! Ez nem azt
jelenti, hogy holnap mindenkinek
egészen elégő áldozattá kell lennie!
Hanem azt, hogy szeretettel hordozzuk a
mindennapok nehézségeit. Persze vannak emberek, akiket az Úr kiválaszt,
hogy feláldozzák életüket Érte, így folytatva az Ő megváltó művét. Azok az
emberek tudják, mit kér tőlük az Isten,
mert meghallják a „parancsot”.
KöszönömUram!...
Marcsi☺
„Bárcsak az egész népre…”
Egy korábbi Hírlevelünkben beszámoltunk a Szentlélek Szeminárium
gyümölcseiről, és ezzel a néhány sorral
zártuk a cikket: „De jó lenne, ha
ugyanaz a lelkület élne bennünk is, mint
ami Mózesben élt, mikor imádkozott
Istenhez Lélekkel eltöltött segítőkért:
„Bárcsak az egész népre kiárasztaná
Lelkét az Úr!” Plébániánk Szentlélekben
való megújulásáért szüntelenül imádkozunk. Tudjuk, hogy erre hív az Úr. De
a Szentírás tanúságait is ismernünk kell,
hogy bátran vegyük Isten ígéreteit. Az
alábbi írás az Internetről erre szeretné
felnyitni a szemünket.
Mózes szájából hangzik el egy
különös felkiáltás a Számok könyvében.
Ennek előzményeként azt a történetet
olvashatjuk, amikor Mózes segítőket kér
az Úrtól a nép vezetéséhez: „Én egyedül
nem győzöm ezt az egész népet!” Isten
akkor hetven férfira árasztja ki az ő
Lelkét, ami addig egyedül Mózesen
nyugodott. Így ők is részesedtek a nép
vezetésének terhéből. A hetvenből azon10
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ban ketten, Eldád és Medád nem mentek
ki a szertartásra a megnyilatkozás
sátrához, hanem a táborban maradtak.

Isten Lelke előtt azonban ez sem volt
akadály: kiáradt rájuk is úgy, hogy ők is
prófétálni kezdtek. Józsue erre azt kérte
Mózestől, hogy tiltsa meg nekik. Erre
Mózes így felelt: „Tűzbe jössz miattam?
Bárcsak az egész népet prófétává tenné,
s kiárasztaná rájuk Lelkét az Úr!”
(Szám 11,29) Más próféták is jövendöltek a Lélek későbbi kiáradásáról.
Valóban: Pünkösdkor a Szentlélek szinte berobbant az emberi történelembe,
kiáradt az együtt imádkozó százhúsz
emberre majd a megkeresztelkedő ezrekre is. Péter apostol ekkor hivatkozik
az ószövetségi várakozásra: „Ez az,
amiről Joel próféta szólt: A végső
napokban – mondja Isten – kiárasztok
lelkemből minden testre (emberre).
Fiaitok és lányaitok prófétálni fognak, az ifjak látomásokat látnak, az
öregek álmokat álmodnak. Még
szolgáimra és szolgálóimra is kiárasztom lelkemet ezekben a napokban, és prófétálni fognak.” Bekövetkezett az, amit Mózes kívánt, amit a
próféták előre jövendöltek: a Szentlélek
az egész népre kiáradt. Isten azonban
ma is ugyanaz, mint aki kétezer évvel
ezelőtt, és Lelkét ma is küldi népére,
minden keresztényre. Istentől azonban
szabadságot kaptunk. Ellenállhatunk a
Szentléleknek, zárva tarthatjuk az ajtókat. Megtehetjük ezt még akkor is, ha a
megkeresztelkedéssel már él bennünk
az Isten Lelke. Ezért írja Pál apostol a
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közösségnek: „A Lelket ki ne oltsátok!” (1Tessz 5,19) Jézus kifejezetten
felszólít, hogy bátran kérjünk. A sokféle
kérés közül Lukács kiemeli a Szentlelket, mint legfontosabb dolgot, amit
kaphatunk: „Mennyivel inkább adja
Mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak,
akik kérik tőle.” (Lk 11,13) Kérd hát
bátran a Szentlelket újra és újra, nyisd
ki az ajtókat és ablakokat minden nap.
Lehet, hogy meglepetéseket tartogat
számodra. De mindenképp megerősít,
irányít, tanácsot és bölcsességet ad,
feltárja az Írások értelmét, felfrissíti és
örömtelivé teszi keresztény életedet, felemeli imádat, növeli hitedet és benned a
szeretetet. Mindebben Isten tetszése
szerint jár el, így jobb tanácsadó nincs
Nála. Kérd a legfontosabbat, Őt magát
az Atyától!
Dr. Horváth András

Hirdetéseink
Nagyböjt minden péntekén ¼ 6-kor
keresztutat járunk a templomban.
Március 12-én, csütörtökön tartjuk a
kerületi plébániák szervezésében a Nagyböjti Ifjúsági Találkozót, a NABIT-ot a
Havanna-telepi Szent László plébánián,
este 6-tól 10-ig.
A Betegek szentkenetét idén március
29-én, Nagyböjt 5. vasárnapján szolgáltatjuk ki közösen a betegeknek és időseknek a 10 órai szentmise keretében.
Április 4-én a Dohnányi Zeneiskola
11
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Hangversenye lesz templomunkban du. 4kor.
Virágvasárnapon, április 5-én a 10 órai
misében templomunk ifjúsága adja elő a
Passiójátékot, Jézus szenvedéstörténetét.
A plébánián a Baba-mama klub minden szerdán reggel ½ 10-től ½ 12-ig várja a kisgyermekes anyukákat beszélgetésre, találkozásra. Helye a Cserkészház.
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 a
plébánián. Az énekkar honlapja:
www.nerifulopkorus.atw.hu
Plébániánk bankszámlaszáma:
Pestszentimrei Római Katolikus
Plébánia
10103881-45238100-01000004
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.
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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.
PLÉBÁNIAI HITTANCSOPORTOK
a 2008/2009-es tanévben
CSOPORT
Óvodások I.
(kis- és középsős)

Óvodások II.
(kis- és középsős)

Nagycsoport és
1. osztály
2. osztály
(elsőáldozók I. év)

3. osztály
(elsőáldozók II. év)

4. osztály
5. osztály
6. osztály
7. osztály

IDŐPONT
Hétfő ½ 5 óra
Szerda ½ 5 óra
Kedd ½ 5 óra
Hétfő ½ 6 óra
Csütörtök ¼ 5 óra
Szerda ½ 5 óra
Kedd ½ 5 óra
Hétfő ½ 5 óra
Kedd 6 óra

8-9. osztály

Szerda 6 óra

10-11. osztály
Ifjúsági

Hétfő 6 óra

(12. o.-tól és egyetem)

Házas hittan
Felnőtt kezdő hittan
Felnőtt Katekézis

Csütörtök ½ 8
hónap 2. péntekén
½9
Hétfő ½ 9
(kéthetenként páros
hetek hétfőin)

Hétfő ½ 9
(kéthetenként páratlan
hetek hétfőin)

A hittanok helyszíne a plébánia kertjében lévő
„Cserkészház” (amelynek bejárata a Címer u.
felőli oldalon lévő kertkapunál van) vagy a
plébániai tanácsterem.
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