
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÖrömHírAdás 
 

Öt évvel ezelőtt, 2004 áprilisában je-
lentkeztünk először jelen kiadvá-
nyunkkal. Akkor azt írtuk szerkesztőségi 
jegyzetként, hogy „egy felpezsdülő, 
megújuló egyházközség egyik motorja 
lehet ez a lap, mely a rendszeres lelki 
eleségen túlmenően segíthet egymás jobb 
megismerésében, a közösség építé-
sében.” Ahogy az első 
év számait újra for-
gatjuk, valóban látni 
lehet, hogy az innen-
onnan összeollózott 
lelkiségi írások helyét 
lassan átvették azok a 
beszámolók, élmé-
nyek, amelyek bonta-
kozó közösségünk lábnyomait jelezték. 
Ezt akartuk. Tudatosan kerülni a 
jámborkodó szövegeket, hogy helyüket 
átvegyék a tanúskodás szavai, és pontos 
híradás legyen egy közösség szü-
letéséről. Reméljük, betöltötte a motor 
szerepét, és annak útját egyengette, 
amiről Lukács evangéliuma beszámol: 
„Mindnyájan magasztalták Istent ezek-
kel a szavakkal: Meglátogatta Isten az ő 
népét! És a hír elterjedt egész Júdeában 

és a környéken is mindenfelé.” (7,16) 
Nem hiába kapják a tanítványok húsvét 
után ismételten a parancsot: „Vigyétek 
hírül…” A cím választása is ezért esett a 
fenti ÖrömHírLevél-re. Hogy a hírlevél 
útján kikhez jut el közösségünk híre, 
nem tudjuk. De továbbra is szeretnénk 
nyitottak és befogadók lenni, és ennek 

egyik feltétele, hogy 
hírt adjunk magunk-
ról. Természetesen a 
hírlevél elsősorban 
saját közösségünknek 
szól, hogy a „szót 
értés” és a megosztás 
helye legyen, de Isten 
irgalmából bizonyára 

csurran-cseppen ebből a gazdagságból 
alkalmi olvasóknak is. Köszönjük 
Bönöczk Péter testvérünknek, hogy 
kezdetektől bábáskodott a hírlevél 
születésénél, és a lap szerkesztését azóta 
hűségesen végzi.  
   Az 50. számot túllépve továbbra is 
várjuk írásaitokat, élményeiteket arról, 
hogy hogyan látogatja meg Isten az ő 
népét. Itt, Pestszentimrén is! 

                                  Márton atya  
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Egyházközségi Képviselőtestületi 
választás 

Plébániánk tagjai új képviselő-
testületet választanak. A jelöltállítási 
folyamat után május 3-tól közre adtuk 
a hivatalos jelöltek 20 fős névsorát. Ezt 
a templom talpas faliújságján és a 
Pestszentimrei ÖrömHírLevél választási 
különszámában lehet megtekinteni. 
Magára a választásra május 17-től 
(vasárnap) 24-ig (vasárnap) kerül sor, 
a vasárnapi szentmisék előtt és után, 
illetve hétköznap irodai időben. 
Szavazásra azok jogosultak, akik 18. 
évüket betöltötték, és a plébánia nyilván-
tartásában szerepelnek. Szavazni a 
következő módon lehet: A kitöltött 
szavazólappal a templomi bejáratnál 
lévő két szavazási biztos egyikénél kell 
jelentkezni (vagy hétköznap az 
irodában), aki az összehajtott szavazó-
lapot kívülről lepecsételi, és a választási 
névjegyzékben megjelöli a szavazó 
nevét. Ezután lehet a szavazólapot az 
urnába bedobni. Aki a választási 
névjegyzékben nem szerepel, akkor 
szavazhat, ha előbb adatlapot tölt ki, és 
ezzel – helyben – a tagnyilvántartásba 
beírják. 

Kérem minden Testvérünket, hogy az 
egyházközségünk életét meghatározó 
választást tekintsék szívügyüknek, és 
minél többen vegyenek részt benne! 

Bérmálkozás 
Május 10-én Bíró László tábori 

püspök közösségünk 20 tagját bérmálta 
meg. Utoljára 2005-ben volt bérmálás 
nálunk. Különös ajándéka az Úristennek, 
hogy 7-en ifjúsági hittanosok, de 13-an 
felnőttek, gyermekes anyukák és apukák, 
köztük hárman nyugdíjasként vették fel 
a szentséget. Két 3 gyermekes házaspár, 
és egy apa a fiával együtt fogadta a 
Szentlélek ajándékát. Mintha az 
apostolok kora elevenedett volna meg 
egy pillanatra: „Mit kell tennem, hogy 
üdvösséget nyerjek? - Higgy az Úr 
Jézusban, és üdvözülni fogsz, te és házad 
népe… Ő pedig örvendezett házanépével 
együtt, hogy híve lett Istennek.” (ApCsel 
16,30) Csodálatos, hogy Jézus minden 
életkorban megújulásra és megerő-
södésre hív, és soha nem késő a beavatás 
szentségeit fölvenni.  

 
 

A nyári hittanos nagytábor helyszí-
ne a Mátra szívében lesz, a hidegkúti 
turistaháznál.  

A felső tagozatosokkal (5-7. oszt.) 
július 20-28. között táborozunk, az alsó 
tagozatosok (1-4. o.) július 22-28. kö-
zött csatlakoznak hozzánk. 
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A középiskolás tábor a kerületi plé-
bániákkal közös szervezésben Rárós-
pusztán lesz június 29-július 5. között. 
Ide a 8-12. osztályosokat várjuk. 

Gyertek! Nincs messze már a nyár! 
 

Nagycsütörtöki Ifjúsági Virrasztás 
„Ezeket mondta Jézus, utána kiment 

tanítványaival együtt a Kedron patakon 
túlra; itt volt egy kert, s oda bement ő és 
a tanítványai” (Jn 18,1) Nagycsütörtök 
éjszaka kimentünk az ócsai erdőbe 
virrasztani. Csak pár nappal előtte 
tudtam a dologról, és azt gondoltam, 
leszünk talán hatan-nyolcan. Ehhez 
képest hatvanöt fiatal gyülekezett az 
induláshoz. Jó helyre jöttem? Mit keres 
itt ez a sok ember? Ugyanazt keresték 
ott, amit én is. „Ekkor mondta nekik: 
Halálosan szomorú az én lelkem. 
Maradjatok itt és virrasszatok velem!” 
(Mt 26,38) Néma csendben vonultunk át 
a sötét erdőn, megálltunk egy-egy 
zsoltárt meghallgatni, végül letele-
pedtünk egy réten. Ott mindenki elvonult 
egymaga, egy mécsessel és a 
Szentírással. Nem csak az éjszaka 
sötétsége borult ránk. Megfosztva a 
szokott ingerektől jobban hallatja 
hangját a lélek. Szétnézve a réten 
mindenütt égő mécseseket láttuk 
magunk körül. Mintha az ég szétszórt 
csillagait tükröztük volna. Mi vagyunk a 
tó tükre, rezzenetlenül az éj csendjében. 
Aki lenéz rá, magát láthatja benne. Mi 
vagyunk az ég csillagai, egymástól 
fényévekre szétszórva a jeges űrben, 
apró fénypontokként elérhetetlen 
távolban, magányosan. Mi vagyunk a 
tanítványok, le-lebicsakló fejjel, el-
révedve a sötétség szemet kápráztató 
árnyaiba. 
   Most, húsvét fényéből visszanézve 
milyen idegennek tűnik az a kihűlt 

éjszaka. Volt persze torka szakadtából 
kuruttyoló békahad, meg kivi-illatú 
mécses, meg kis eltévedés hazafelé 
menet, de nem ez a fontos, hanem az, 
amiért valójában odamentünk. Mert 
Jézus erre kért minket.    Kriszti és Máté 

 
Május 23-án, szombaton ismét 

családos (autós) kirándulásra megyünk 
kisgyermekekkel, ezúttal Visegrádra. 
Mivel bográcsozni fogunk, aki szívesen 
csatlakozna, jelentkezzen Kovács 
Istvánnál: 30/949-4228. 

 

Márianosztra – újból! 
15 fős csapattal vettünk részt május 

első hétvégéjén a 30. Márianosztrai 
Ifjúsági Zarándoklaton. Pilisborosjenőtől 
át a Pilisen és a Börzsöny hegyein, 
zsákkal a hátunkon, éjszaka mega-
sátortáborban ízlelgettük, ami az idei év 
mottója volt: „…zarándok, mint az 
őseim mind.” Többen közülünk már 
évek óta visszatérnek erre a zarán-
doklatra, és kezd plébániánkon is 
meggyökeresedni egyfajta hagyomány. 
Ami tetszik benne, az a vagány lelkiség, 
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ami végig kíséri a három napot, és 
egyszerre ad teret nagyon mély lelki 
figyelemre, imádságos haladásra, csönd-
re, másrészt vidám játékra, nevetésre. 
Két élmény: A második napon, mielőtt 
beereszkedtünk volna a csodálatos 
Apátkúti völgybe (ami 5 km hosszan 
csend-szakasz), az erdő mélyén egy 
jezsuita atya vezetésével relaxációs 
csend-meditációt tartottunk. 250 fiatal 
behunyt szemmel 20 percen át a 
szívverését is meghallhatta. A másik: A 
márianosztrai kálvária rétjén egy ügyes 
irányító segítségével a domboldalon egy 
hatalmas kehely és fölötte egy ostya 
képét rajzolta ki a sok zarándok fiatal. A 
három nap után valahogy az maradt meg 
bennem: ezért az élmény-tengerért 
fáradni és küszködni igazán felüdítő 
dolog! 

 

Ágasegyházán jártunk 
Áprilisban múlt egy éve, hogy Béla 

atyánkat eltemettük. Gondoltuk, hogy 
ebből az alkalomból felkeressük 
ágasegyházi sírját. A helybeli plébános 
szeretettel fogadott. Azt mondta, hogy 
csak-csak szerethettük mi ezt az atyát, ha 
ismételten ilyen fáradtságra vállalkozunk 
a kedvéért. A papnak azok a hívek a 
családja, akiket szolgál. Tőlünk várhatja, 
hogy imádkozzunk érte. Szentmisét is 
bemutatott Béla atya lelki üdvéért. A 
temetőben meglepetés ért bennünket. 
Sírján új sírkövet találtunk, amit a 
helybéliek állítottak. Látszik, hogy ők is 
szerették. Miután imádkoztunk a sírnál, 
Kecskemétre indultunk, mert meg 
akartuk hallgatni a harangjátékot. 

Gyönyörű volt a főtér és környéke. Tele 
tavaszi virágokkal. Innen Ócsára vezetett 
az utunk, ahol a 800 éves templomot 
csodáltuk meg. Már egy kicsit sok volt 
az idegenvezető lelkes előadásából, mert 
a templom módfelett hideg volt. Egy 
méter vastag falai vannak. Befejezésül a 
gyáli templomot látogattuk meg. Bár a 
szomszédban van, sokan közülünk még 
nem látták ezt a szép, modern temp-
lomot. Legközelebb Makkosmáriára me-
gyünk Márton atya vezetésével. Haza-
felé majd Regőczi atyához is benézünk, 
és a Boldog Salkaházi Sára testvér 
tiszteletére épített vadonatúj templomot 
is felkeressük. Várom a jelentkezőket!  

                             Szarvasné Marika 
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Alsós Mini tábor 
Korábban mini-táborban alig látott 

létszámú kis prücsök gyülekezett április 
17-én a templom udvarán, szám szerint 
26-an, hogy a 7 segítővel útnak induljon 
Nagybörzsönybe. A csivitelő alsó tago-
zatosok hamar megtalálták párjukat, és 
mint valami apró szentek menete, 
elindultunk. Némi kalamajkák közepette 
érkeztünk meg szálláshelyünkre: nem 
fértünk föl a buszra, mert egyszerre 
három nagy kirándulócsoport is 
összetalálkozott Szobon. A szombati 
napon szokás szerint kirándulni 
mentünk, és magam is meglepődtem, 
hogy a 11 km távot milyen derekasan 
állták (azaz menték) a kis törpék. 
Délután egy izgalmas kézműves feladat 
segített a lelki hangolódásban. Az ókori 
keresztények hagyománya szerint „crux 
gemmata”-t, azaz ékköves, dicsőséges 

keresztet készítettek. Kis pálcika 
keresztet arannyal befestettek, és 
ékköveket ragaszthattak rá. Végül 
mindenféle csillogó, ragyogó kreatív 
festékekkel lehetett a végső díszítést 
rátenni, kinek-kinek művészi kedve 
szerint. Magunk is elcsodálkoztunk, 
hogy milyen kis remekművek készültek. 
Az esti szentmise kezdetén ezeket a 
kereszteket - hitünk jeleképpen - az 
oltárra helyeztük, keresztségi foga-
dásunkat megújítottuk, és megáldottuk. 

A napunk vidám lezárása volt a kedvenc 
állatos játék: állathangok alapján kellett 
felismerniük egymást az összetartozó 
pároknak, de hoppá, a leglassúbbak 
mindig elbúcsúztak. Önfeledt, pezsgő 
mini-tábort zártunk. Köszönet a lelkes 
segítőknek: Boda Peti, Bönöczk Orsi, 
Czibulyás Piri, Holocsi Brigi és Bönöczk 
Peti. 
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Családközösségeink 
A tavalyi esztendőben több 

családközösség alakult egyházköz-
ségünkben. Ezek 4-7 házaspárból álló 
közösségek, akik rendszeres időkö-
zönként találkoznak egymással ott-
honukban, egymás felé felelősség-
vállalással köteleződnek el, és a közös 
imádság mellett megosztják egymással 
keresztény hitük és életük tapasztalatait. 
Havonta más-más családközösség 
mutatkozik be lapunkban. Íme, a 
következő, amelyhez az alábbi hét 
házaspár tartozik: Magyari Levente és 
Andrea, Seres Tivadar és Ági, Deák 
Péter és Betti, Benkő Károly és Judit, 
Csiznier Tibor és Andrea, Tóth Ferenc 
és Klára, Katona József és Erzsi. 

 
Nagy várakozással üdvözöltük az 

indítványt, hogy egyházközségünkben 
családközösségek jöjjenek létre. A házas 
hittan lelkes résztvevői vagyunk 
kezdetektől fogva, és ennek szép 
folytatása, elmélyítése a családkö-
zösségek életre hívása. Az októberben 
megalakult családközösségünk nagyon 
sokat jelent számunkra, meghatározó 
szerepe van lelki fejlődésünk útján. 

Bensőségesebb, személyesebb így, 
kisebb körben és ugyanazokkal a 
házaspárokkal feldolgozni egy témát, 
megosztani gondolatainkat, érzéseinket, 
örömeinket és nehézségeinket. Úgy 
érezzük, hogy ebben a formában 
oldottabb légkörben tudunk egymás előtt 
megnyílni, könnyebben intézünk 
egymáshoz kérdéseket, kérünk és adunk 
tanácsot. Az eddigi hét alkalom során a 
témák (pl: munka, keresztény nevelés, 
megbocsátás) felvezetése után izgalmas 
beszélgetésekre került sor, és főként a 
megosztásra helyeztük a hangsúlyt. 
Továbbra is Mennyei Atyánk áldását 
kérjük családközösségeinkre, és hogy a 
Szentlélek működjön közöttünk.  

                        Seres Ági és Tivadar 
 
Összejöveteleink minden hónap első 

péntekjére esnek. A közös ima és ének 
után egy házaspár vezeti föl a témát, 
melyet közösen megbeszélünk. Végül 
ima vagy ének zárja a kisközösség estéit. 
Minden találkozó érdekes élményekkel 
gazdagít. Társaink eltérő látásmódja 
formálja a közös úton haladást. Új 
elhatározások születnek. Úgy gondolom, 
feltétel nélkül bízunk egymásban, és ez 
elengedhetetlen lelkünk épüléséhez. A 
többi család élete példaképül szolgál. Az 
együtt töltött idő a jövőben talán még 
szorosabban összefonódó lelki kap-
csolatokat alakít ki.  

         Wollner Judit és Benkő Károly 
 
Egy közösség igénye hozta létre, hogy 

a minket érdeklő kérdéseket sze-
mélyesebb környezetben beszéljük meg. 
Így könnyebben megnyílva a többiek 
felé mondjuk el gondolatainkat, életünk 
egy-egy mozzanatát. Ez a kisközösség 
számomra egy plusz töltekezés, mások 
mélyebb megismerése, emberi kap-
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csolatok szorosabbá tétele, ahol a 
személyes imák, könyörgések köny-
nyebben jönnek a számra, s ez szá-
momra fontos lépés a saját ima-
életemben.                            Deák Betti 

 
Idén nyáron is lesz plébániai családos 

tábor Piliscsabán! Időpontja: 2009. 
július 8-12. Kérjetek jelentkezési lapot, 
és minél hamarább adjátok le!  

A tavalyi táborban 110-en voltunk, 
ebből 66 gyerek! Gyertek el! 

 
„Szentlélek adományai” lelkinap 
Az áprilisi házas hittan témáját Fülöp 

Dani és Csilla hozták, akik korábban 
részt vettek egy hétvégi lelkigya-
korlaton, ami a Lélek karizmáinak, 
adományainak világába vezette be a 
résztvevőket. Mik ezek az adományok? 
Hogyan ismerhetjük fel? Hogyan 
élhetünk velük? Erről beszéltek a 
hittanon, és rögtön el is határoztuk, hogy 
ennek elmélyítéseként egy szombati 
lelkinapot is tartanunk kell. Április 25-én 
27 fiatal anyuka és apuka jött el. A 
lelkinap hallatlan precizitással volt 
felépítve. Daniék projektoros prezen-
tációval tették követhetővé az el-

hangzottakat, és hosszú kérdőíveket és 
teszteket is ki kellett töltenünk, amelyek 
összesítése jelezte számunkra lelki 
irányultságainkat az adományok terén. 
Délben pompás közös agapéval készült 
néhány anyuka, köszönet nekik. 
Mindenképpen gazdagító és ébresztő 
hatású volt a lelkinap: Vannak bennünk 
még szunnyadó adományok! Hála 
Istennek… 

Nagy élmény volt részt venni az 
„adomány-lelkinapon”, mely meghitt és 
vidám hangulatban telt el. Köszönet 
Istennek és a Fülöp házaspárnak, akik 
nagyon felkészülten és színesen vezettek 
be bennünket a Szentlélek adományaiba. 
Isten ugyanis ingyen és bőkezűen 
osztogatja adományait, hogy mi - 
gyermekei - szolgálatunkkal a közös-
séget építsük. Mint ahogy a szem, a fül 
és a kéz is a testet szolgálja, ahogy az 
feladatául rendeltetett. Megpróbáltuk 
tehát a nap végére kideríteni, hogy 
kinek-kinek mik lehetnek az egyéni lelki 
adományai. Az eredményen talán többen 
meglepődtünk kicsit. Kívánom, hogy 
vágjunk bele bátran adományaink 
használatába, kérve a Szentlélek veze-
tését, hogy közösségünk épüljön, újul-
jon, gyarapodjon!                   K. Erzsi 
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Mindnyájan kíváncsian vártuk a 
meghirdetett lelkinapot. Néhányan talán 
kicsit aggódtunk is: Biztosan itt a 
helyünk? Ránk is vonatkozik mindaz, 
ami ma elhangzik? Mi van, ha kiderül, 
hogy a Szentlélek minket nem részesített 
semmilyen adományban?! Hiszen az 
adomány a szentek kiváltsága, külön-
leges képessége ... És hát ugye hol 
vagyunk mi a szentektől?! Minden nap 
birkózunk saját gyarlóságainkkal... 
Szerencsére a nap házigazdái (és egyben 
előadói), Fülöp Csilla és Dani még az 
elején megnyugtattak minket, hogy ne 
aggódjunk, mindenkinek vannak 
adományai a Szentlélektől. Mint meg-
tudtuk, az adományokat nem 
kiérdemeljük, nem jutalmul kapjuk 
Istennek tetsző cselekedeteinkért, sőt, 
lelki érettségtől sem függ. Az adomány 
feladatra hív. Ezért is vagyunk felelősek 
abban, hogy felismerjük a Szentlélektől 
kapott adományainkat, és azt a közösség 
szolgálatába állítsuk. A nap második 
felében kitöltöttünk egy szokatlanul 
bonyolult tesztet, amiből kiderült, hogy 
kinek milyen adományai vannak. 
Mindenki más kombinációban és más 
arányokban részesült a Szentlélek 
adományaiból. Különleges élmény volt 
megtudni, hogy kit milyen feladatra hív 
az Úr a mi kis közösségünkben. 

Fantasztikus nap volt ez! Az előadó 
házaspár felkészültsége, odaadása, 
lelkesedése és nem utolsó sorban 
hihetetlen energiája nagy élménnyé tette 
a napot. (Külön köszönet kicsi Kinga 
lányuknak, aki 6 hónaposan kitűnően 
asszisztált szülei előadásához!) De 
mindenekelőtt: köszönöm a Jóistennek 
ezt a lelket melengető közösséget, 
amelynek tagjaival bármikor is ta-
lálkozom, úgy érzem, rajtuk keresztül 
magához ölel az Úr.         Kovács Andi 

 
TANÚSÁGTÉTEL 

2009. március 25-e Gyümölcsoltó 
Boldogasszony napja, és évek óta 
engesztelő nap a meg nem született 
gyermekekért. Ezen az életvédelmi 
napon hangzott el egy tanúságtétel, 
amelyet a közösségünkhöz tartozó egyik 
anyuka mondott el. Köszönjük! 

Dícsértessék a Jézus Krisztus! Szarvas 
Viktória vagyok. 35 éves, kilenc 
gyermekes édesanya. 19 évesen, az 
egyetem elkezdése előtt mentem férjhez. 
Az első év utáni nyáron született az első 
gyermekünk. Férjem is főiskolás volt. A 
negyedik év végén, az utolsó szigor-
latomkor már három gyermekem volt, az 
államvizsgámkor pedig már négy. A 
legkisebbek ikrek, ők két és fél évesek. 
Első gyermekünk hírére sokan 
csodálkozva, fejcsóválva néztek ránk. 
Ennek a gyereknek jobb lenne meg sem 
születnie- mondván se saját lakás, se 
egyetemi végzettség, se fix fizetés…, 
felelőtlenek vagyunk. Talán azok 
voltunk. Talán sokkal megnyugtatóbb 
felépített, biztos egzisztenciával 
gyermeket vállalni. De boldogan igent 
mondtunk a megfogant gyermekre, nem 
is volt kérdés. És valahogy már magam 
is csodálkozom, hogy hogyan de 
elvégeztük az egyetemet, főiskolát. 
Egyeztettük az elfoglaltságokat, hol a 
férjem vigyázott a babára, hol a 
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nővérem, ha szükség volt rá. A 
nagyfiam, most 15 éves, csodálatos 
ember. Olyanokat mesél a világ-
egyetemről, amiket én néha megérteni is 
alig tudok. Egyszerre magabiztos, 
önálló, éleslátó fiatalember, és néha 
persze idegesítő kamasz. Olyan csoda, 
akiért minden nap hálát adok. Ahogy a 
többiekért is, a nagylányaimért, aztán a 
kisebbek, akik érkeztek szép sorjában, 
egymás után. Ki csöndesen, szinte 
észrevétlenül, ki pedig hangosan, világgá 
zengve: „Én is itt vagyok!”. A 
gyermekek érkezése nálunk mindig az 
öröm, az új kaland izgatott várakozása 
volt. Persze tökéletesen tisztában 
vagyunk, voltunk a nehézségeinkkel, de 
amikor megtudtuk egy „új vendég” 
érkezését - ahogy a magzatot a 
koraújkorban nevezték -, nem a nehéz-
ségek számítottak. Amikor nyolcadik 
terhességemnél kiderült, hogy iker-
babákat várunk, nem felejtem el azt az 
örömöt és lelkesedést, ahogy Attila és a 
gyerekek a hírt fogadták. Pedig tudtuk, 
hogy nehéz lesz. Nyolcvan négyzet-
méteren, kilenc gyerekkel… Attila 
viccesen meg is jegyezte, hogy még jó, 
hogy nagy autónk van, legalább lesz hol 
aludnia. Még most is ott lakunk, és ha 
néha szűkösnek is érzem, de elférünk. 
Tudom, hogy vannak, akik sokkal 
rosszabb körülmények között élnek, és 
ez segít, hogy hálát adjak azért, amink 
van. Sokszor kérdezik, hogy hogyan 
bírjuk anyagilag és erővel. Attilának két 
állása van, de néha még így is nehezen 
jövünk ki. Sokszor kapunk segítséget, 
jólelkű emberektől, akik számomra 
ilyenkor Isten gondoskodó, figyelmes 
szeretetét közvetítik. Nekem való-
színűleg sose lesz „karrierem”, de hogy 
őszinte legyek, nem is igen hiányzik. 
Tudom, hogy az Istentől rendelt 
helyemen vagyok.  Azt teszem, amit 

feladatul kaptam, és igyekszem a tőlem 
telhető legjobban végezni. Talán furcsa 
volt a számból az előbb a terhesség 
kifejezés. Szebb és biztos magasztosabb 
az áldott állapot kifejezés. De a legtöbb 
anya tudja, hogy az áldott állapot 
sokszor valójában terhesség. Az állandó 
rosszullétek, émelygés, hányinger, vagy 
a maró sav, hogy a szülés előtt pár héttel 
az ember már alig tud járni, ülni, aludni. 
Az ikerterhességem alatt cukorbetegség 
miatt folyamatosan diétázni kellett, vért 
venni. A harmincadik héten már nehezen 
kaptam a levegőt és nehezen jártam. 
Elkezdtem számolni a napokat, hogy 
mennyit kell még kibírni, hogy ne 
érkezzenek a babák se túl hamar, nehogy 
bajuk legyen. És közben el kellett a többi 

hetet is látni, odafigyelve mindenkire és 
mindenre… És mégis, mégis áldott ez az 
állapot. Hiszen minden édesanya tudja 
azt is, hogy minden nehézség, minden 
fájdalom, szenvedés megéri. Mert 
minden igazán fontos, nagy dologért 
küzdeni és szenvedni kell… Egy 
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hihetetlen csoda részesei lehetünk. Isten 
megengedte, hogy társai legyünk a 
teremtésben. Új élet fejlődik ki bennünk, 
belőlünk, és érkezik a Világra. 

Mindegyik gyermekünk egy saját, 
csodálatos szuverén egyéniség. Van 
amelyik a matematikáért lelkesedik, 
másikójuk a nyelvekért, harmadik a 
kézilabdában tehetséges és sikeres, és 
még sorolhatnám. Mindegyik másban 
tehetséges, más ajándékokat kapott és 
hozott. Segítünk nekik megtalálni 
erősségeiket, és kibontakozni abban, 
amiben tehetségesek. Tanítanak, és 
megajándékoznak minket a bölcses-
ségükkel, kedvességükkel és a nehéz-
ségeikkel is. Hiszem, hogy Istennek 
mindegyikőjükkel célja van. A mi 
dolgunk, szülőké, hogy amennyire 
tőlünk telik, vigyázzunk rájuk, tanítsuk, 
irányítsuk, vezessük őket, hogy felnőtt 
korukra tudják és érezzék, hogy Isten 
vigyáz rájuk, tanítja, irányítja és vezeti 
őket életük minden pillanatában. A mi 
dolgunk, hogy ahogy igent mondtunk 
rájuk létezésük megtapasztalásakor, 
igent mondjunk Rájuk minden nap. Igent 
mondva öleljük meg őket. Akkor is, ha 
éjszaka már tizedszer ébresztenek föl, ha 
bajt okoznak, ha fölbosszantanak…, 
hogy Igent tudjanak mondani majd ők is 
felnőttként Isten hívására, arra az Útra, 
amelyre személyesen hívja meg őket. 

 
Gyerekszáj 

Negyedik gyermekünk várásához 
kapcsolódik, hogy ikreink - mindenféle 
magyarázatunk ellenére - csak két 
kisbabában tudtak gondolkodni. Így, 
mikor bekerült a szobába a bölcső, 
Bencénk aggodalmasan kérdezte: „De 
hát Anya, hogy fognak ebben ketten 
elférni?” 

A testvérek részéről nagy találgatások 
előzték meg Boldizsárunk születését. A 
fiúk természetesen kisfiút vártak, 
Kingánk pedig kislányt szeretett volna. 
Hazaérkezve a kórházból, reményt 
keresve csalódottságában, meg is 
kérdezte: „Anya, és Hanga (merthogy 
így hívták volna gyermekünket, ha 
kislányként érkezik) mikor fog 
megszületni?” 

 
- Mit ünneplünk Húsvétkor? 
- Jézus születésnapját. 
- Azt mikor ünnepeljük? 
- Karácsonykor. 
- És Húsvétkor mit ünneplünk? 
- A névnapját. 
 
Janka egyik kedvence a Jubilate Deo:  
„...servite Domino in laetitia,  
alleluia, alleluia, in laetitia...” 
Egyik reggel ezt dudorászta: 
„Dominó, dominó, alleluja, póniló.” 

 
Boldizsárunk keresztelője kapcsán 

újra többet beszélgettünk a védő-
szentekről. Mikor pár hét múlva egy 
unokatestvérük is megszületett, aki a 
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Lelle nevet kapta, Zsombor fiúnk nagy 
méltatlankodva kérdezte meg: „Jó, jó, 
hogy Lellének hívják, de ki lesz a 
védőszentje?” 

 
Bérmálkozás volt nálunk, és amikor a 

püspök atya teljes díszben megjelent az 
udvaron, Dombi önkéntelenül is 
megszólalt: Nahát! Itt egy király! Egy 
másik fiúcska pedig, Vince felkiáltott: 
Megjött a Mikulás! 

 
Az Élet könyvéből 

Hírlevelünkben 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.) 
Seres Zsiga és Zsuzsi (4.) 
Szabó Balázs és Évi (1.) 
Tarcsy István és Magdi (2.) 
Hagara Gábor és Plachy Viki (3.) 
Gáspár Huba és Juli (3.) 
Benkő Gábor és Andi (6.) 
Kovács Róbert és Kinga (3.) 
 

 

Látogass el plébániánk honlapjára! 
www.communio.hu/pestszentimre 

Híreket, fényképgalériát és 
ismertetőket találsz! 

 
Önkéntes hozzájárulás 

 (egyházi adó) 
 
Egyházközségünkben sajnos igen 

kevesen fizetik az egyházi adót. 
Nagyrészt ennek kellene fedeznie 
épületeink és közösségünk kiadásait. A 
püspöki kar ajánlása szerint ez a 
jövedelem 1 %-a. Továbbra is tudunk 
adni készpénzbefizetési (sárga) 
csekket, amelyen egyházközségünk 
részére az egyházi adót vagy adományt 
be lehet fizetni. A személyi 
jövedelemadóból levonható a befizetett 
összeg 30 %-a. Erről igazolást adunk 
5.000.- Ft feletti befizetések esetén, ha a 
csekk közlemény rovatában feltüntetik 
az adószámot. Közcélú adományok 
esetén cégeknek is tudunk igazolást adni. 
Természetesen ekkor befizetőként a cég 
nevét és adószámát kell megadni. 
Csekkek a templomban és az irodában 
vannak kitéve. Természetesen továbbra 
is be lehet fizetni a hozzájárulást 
személyesen az irodában vagy 
szentmisék után a sekrestyében. Kérjük a 
híveket, hogy anyagi hozzájárulásukkal 
támogassák egyházközségünket! 

 
Plébániánk bankszámlaszáma: 

Pestszentimrei Római Katolikus 
Plébánia 

10103881-45238100-01000004 
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Hirdetéseink 

Ismét papírgyűjtést hirdettünk meg 
május 10-től a nyári családos tábor 
segítésére. Összekötött papírt lehet hozni, 
és a garázs elé letenni május 31-ig. 

Június 7-én, vasárnap tartjuk a hittanos 
tanévzáró Te Deum szentmisét, és azt 
követően délben a hagyományos egy-
házközségi pikniket, közös bográcsos 
ebédet a templomkertben. 

A plébánián a Baba-mama klub min-
den 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, beszél-
getésre, kötetlen együttlétre. Legközelebb 
május 25-én. 

Néri Szent Fülöp nevét viselő gitáros 
ifjúsági énekkarunk szeretettel várja a 
régi és új énekkarosokat. A próbák 
időpontja vasárnap reggel 9-től a plé-
bánián. Az énekkar honlapja: 

   www.nerifulopkorus.atw.hu 

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. 

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 IDŐPONT 
Óvodások I. 
(kis- és középsős) Hétfő  ½ 5 óra 

Óvodások II. 
(kis- és középsős) Szerda  ½ 5 óra 

Nagycsoport és  
1. osztály Kedd  ½ 5 óra 

2. osztály 
(elsőáldozók I. év) Hétfő  ½ 6 óra 

3. osztály 
(elsőáldozók II. év) Csütörtök  ¼ 5 óra 

4. osztály  Szerda  ½ 5 óra 
5. osztály  Kedd  ½ 5 óra 
6. osztály Hétfő  ½ 5 óra 
7. osztály Kedd  6 óra 

8-9. osztály Szerda  6 óra 

10-11. osztály Hétfő  6 óra 
Ifjúsági  
(12. 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 Katekézis 
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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