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szeretnék azt elmélyíteni, akár nincsenek 
is megkeresztelve. Ez a hittan kéthetente 
(az év páros heteiben), hétfőn este ½ 9-
től lesz. Aki ismer a környezetében ilyen 
érdeklődő felnőttet, kérjük, hogy hívja 
meg őt ebbe a csoportba. A következő 
alkalom február 8-án lesz. 

Nagy szeretettel hívunk újabb gyerme-
keket a ministránsok közé a szentmisék 
és az oltár szolgálatára. 

A plébánián a Baba-mama klub min-
den szerdán reggel ½ 10-től ½ 12-ig vár-
ja a kisgyermekes anyukákat beszélge-
tésre, találkozásra. Helye a Cserkészház. 

A Nyugdíjas Klubot minden második 
hétfőn reggel 8-tól ½ 11-ig tartjuk az év 
páros heteiben, amelyre várjuk idősebb 
testvéreinket, imára, beszélgetésre, kö-
tetlen együttlétre. Legközelebb január 
25-én. 

Néri Szent Fülöp nevét viselő gitáros 
ifjúsági énekkarunk várja a régi és új 
énekkarosokat. A próbák időpontja va-
sárnap reggel 9-től a plébánián. Az ének-
kar 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 óra-
kor, pénteken este 6 órakor.  
Pénteken az esti szentmise után egy órás 
csendes szentségimádásra van lehető-
ség (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 bejelen-
teni. Keresztelési, bérmálkozási kérelmet 
a plébánossal kell megbeszélni. 

PLÉBÁNIAI HITTANCSOPORTOK 
a 2009/2010-es tanévben 

CSOPORT IDŐPONT 
Óvodások I. 
(kis- és középsős) 

Hétfő  ½ 5 óra  vagy 
Szerda ½ 5 óra 

Óvodások II. 
(nagycsoportos) Kedd  ½ 5 óra 

1. osztály Csütörtök  ½ 5 óra 
2. osztály 
(elsőáldozók I. év) Hétfő  ½ 6 óra 

3. osztály 
(elsőáldozók II. év) Szerda  ½ 6 óra 

4. osztály  Csütörtök  6 óra 
5. osztály  Szerda  ½ 5 óra 
6. osztály Kedd  ½ 5 óra 
7. osztály Hétfő  6 óra 
8-9-10. osztály Kedd  6 óra 
11-12. osztály Szerda  6 óra 
Ifjúsági (egyetem) Csütörtök  ½ 8 
Házas hittan hónap 2. péntekén ½ 9

Felnőtt kezdő hittan Hétfő  ½ 9 
(kéthetenként páros hét) 

Felnőtt Katekézis 
Hétfő  ½ 9 

(kéthetenként páratlan 
hét) 

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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Karácsonyi élményeink 

Szállást keres a szent család 
Advent kezdetével 3 szálon indul-

hatott el a „Szállást keres a Szent 
Család” hagyománya, olyan sok család 
jelentkezett rá, szám szerint 32. Három 
naponként vándorolt családról családra 
a szentkép, és fűzte őket egybe titok-
zatosan a Megváltó szeretete. És ez csa-
ládjaink közötti találkozásokra is kiváló 
lehetőséget nyújtott. Végül december 
24-én, a pásztorjáték kezdetén fogadtuk 
a templomban azokat a családokat, a-
kiknél zárult a vándorlás. 

 

Pásztorjáték 
Nem sírt fel a Kisjézus a pásztorjá-

tékon! Pedig megtehette volna. Mint ed-
dig mindig, most is egy családunk adta 
kölcsönbe négy hónapos kisbabáját. Az 
is érdekessége volt a játéknak, hogy 
Szűz Mária két szereplőben öltött testet. 
Mert a darab azzal kezdődött, hogy 
Szent Anna beszélget kisleányával, a 
gyermek Máriával, hogy mikor jön el a 
Megváltó. Majd eltelt tíz év, és a követ-
kező színben Máriát már nagylányként 
láttuk viszont. A pásztorjátékért dicséret 
a rengeteg aprónépnek (45 hittanos ját-
szott benne!), bár idén – formabontó 
módon – a nagyifisek is vállalták egy 
hosszabb önálló szín eljátszását (Heró-

des udvara és a mágusok). A siker ga-
rantált volt. 

 

Családok megáldása 
Szent Család vasárnapján a délelőtti 

szentmise keretében ismét sor került a 
családok megáldására. A családok hosz-
szú sorát látva (az áldás vagy húsz per-
cig tartott) egyértelmű volt, hogy csa-
ládjaink szomjazzák Isten szeretetének 
áldását, mint szomjas föld a tavaszi 
esőt. És így van jól. Mert rászorulunk az 
Úr irgalmára, és nagy erő van abban, 
hogy a családtagok a közös kijövetellel 
ezt egymás felé megvallják. Az áldás 

szövege nagyon rövid, de kimeríthe-
tetlenül mély tartalommal: „Legyetek 
szentek családotokban, és családotok le-
gyen Isten szent jele a világban!” A 
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runk további tagokat! Jelentkezni lehet 
nálam, Petróczki Panninál. 
Tel.: 06.1/292-5246 

 

Szentségimádási nap 

Gyertyaszentelő Boldogasszony nap-
ján, február 2-án egész napos szent-
ségimádást tartunk a templomunkban! 
Ezzel abba az örökimádás láncolatba 
kapcsolódunk bele, amelyben egyház-
megyénk minden plébániája rész vesz 
egy-egy nappal, püspökünk kérésére. Az 
ünnep hivatalos neve: Urunk bemutatása 
(a templomban). Krisztusnak, a „Világ 
Világosságának” ünnepe, amikor a 40 
napos gyermeket szülei fölviszik Jeru-
zsálembe, hogy bemutassák érte az előírt 
áldozatot. Ekkor találkozik az Üdvözítő 
az ő népével. Ez az ünnep egyben a 
Megszentelt Élet napja. Máriának és 
Józsefnek a Törvény iránti engedel-
messége és áldozatkészsége, ahogyan a 
gyermek Jézust felajánlották a temp-
lomban az Úrnak, emlékeztet sok Is-
tennek szentelt férfi és nő életére, akik 
az Atya akaratát keresve felajánlották 
életüket Istennek és az evangéliumi ta-

nácsok útját választották, hogy szoro-
sabban kövessék Krisztus életformáját 
tisztaságban, engedelmességben és sze-
génységben. 1997-ben kezdeményezte 
II. János Pál pápa, hogy az Egyház ezt a 

napot szentelje a konszekrált életért, a 
szerzetességért való hálaadásnak. Imád-
kozzunk, hogy a fiatalok megismerjenek 
vonzó szerzetesi életeket, és legyenek, 
akik követik példájukat! 

 

Látogass el plébániánk honlapjára! 
www.communio.hu/pestszentimre 
Híreket, fényképgalériát és 

ismertetőket találsz! 
 

Önkéntes hozzájárulás (egyházi 
adó) 

Az év végéhez közeledve hívjuk a 
testvéreket az évenkénti önkéntes hoz-
zájárulás befizetésére. Ez fedezi épüle-
teink és közösségünk kiadásait. A püs-
pöki kar ajánlása szerint ez a jövedelem 
1 %-a. Jelen Hírlevelünkhöz mellékel-
tünk készpénzbefizetési (sárga) csek-
ket, amelyen egyházközségünk részére 
az egyházi adót be lehet fizetni. Csekkek 
a templomban és az irodában vannak ki-
téve. Természetesen továbbra is be lehet 
fizetni a hozzájárulást személyesen az 
irodában vagy szentmisék után a sekres-
tyében. Kérjük a híveket, hogy anyagi 
hozzájárulásukkal támogassák egyház-
községünket! 

Plébániánk bankszámlaszáma: 
Pestszentimrei Római Katolikus 

Plébánia 
10103881-45238100-01000004 

 

Hirdetéseink 

A tervezett plébániai közösségi 
házra téglajegyeket lehet venni a 
szentmisék után és az irodán 1000, 2000 
és 5000 forintos értékben. 

A felnőtt kezdő hittancsoportba 
azokat a felnőtteket hívjuk, akik most 
ismerkednek keresztény hitünkkel vagy
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vizesblokkok használt vize. Az előadó 
persze saját személyében is rep-
rezentálta, hogy az Élet élni akar, mert 
előadásában éppen a lelkesültség volt a 
legmegragadóbb. Az érdeklődésre jel-
lemző, hogy elérte az 50 fő fölötti 
létszámot, és ezzel a plébánián található 
utolsó szék is gazdára lelt. 

 
Lelkipásztori statisztika 

a 2009. évről 

Keresztelések száma: 32 (2008-ban 42) 
Elsőáldozók száma: 19 (2008-ban 19) 
Házasságkötések száma: 7 (2008-ban 9) 
Temetések száma: 78 (2008-ban 80) 

Pénzügyi beszámoló a 2009. évről 

Áthozat 2008. évről:       9.122.600.- Ft 
2009. évi bevételek összesen:  26.968.642.- 
Ebből: 
- Önkéntes hozzájárulás 
        (egyházi adó):      1.153.500.- 
- Adomány:       4.143.000.- 
- Perselybevétel:      4.099.020.- 
- Stóla, stipendium :     2.382.900.- 
- Pályázatok:         900.000.- 
- Mobilszolg. bérleti díj:     3.971.708.- 
- Célgyűjtések:         478.300.- 
- Célgyűjtés Közösségi Házra: 
       7.365.800.- 
- Biblia, hittankönyv, 
                újság eladása:        279.680.- 

- Térítési és egyéb díjak:           453.000.- 
- Kamat, Értékpapir hozam: 
          1.114.880.- 
- Egyéb bevétel:           626.854.-  
 

 

 
2009. évi kiadások összesen:       3.227.609.- 
Ebből: 
- Személyi jellegű kifizetések: 5.572.403.- 
- Járulékok:              668.000.- 
- Plébánia és iroda működési 
         és fenntartási költsége:    2.638.408.- 
- Templom fenntartási költsége: 888.634.- 
- Plébániai rendezvények:          551.906.- 
- Eszközbeszerzés:            338.991.- 
- Papi Szolidaritási Alap:           490.000.- 
- Temetőlelkészségnek:          304.000.- 
- Célgyűjtések továbbítása:        478.300.- 
- Biblia, hittankönyv,  
               újság beszerzés:           464.514.- 
- Egyéb kiadás:            832.453.- 
2009. évi év végi maradvány: 22.863.633.- Ft 

 
A Rózsafüzér Társulat éves 

beszámolója a 2009-es évről. 

Istennek hála jelenleg 65 aktív tagunk 
van 3 bokorban és 8 súlyos beteg, akik 
otthonukból vesznek részt az ima-
közösségben. Az adományokból az év 
során 47 misét mondattunk a Társulat 
élő és elhunyt tagjaiért. Szeretettel vá-
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szentmisét ifjúságunk gitáros énekkara 
tette még családiasabbá énekével. 
Köszönjük, Urunk! 

Több tízezer fős szilveszteri 
kavalkád 

Év elején, január első napjaiban, mi-
kor újra találkoznak egymással a kol-
légák vagy a diákok, legtöbbször ezzel a 
kérdéssel fordulnak egymáshoz: „Te hol 
szilvesztereztél? Hányan voltatok?” 
Majd a válasz után egy „biztos nagyon 
jó volt”-ot mondva folytatják a beszél-
getést, a munkát vagy adott esetben a 
tananyagot ott, ahol abbahagyták decem-
ber valahányadikán. Én inkább nem vá-
rom a kérdést és a reá adott rezignált vá-
laszt, mert legszívesebben világgá kia-
bálnám, milyen fergeteges szilveszteri 
kavalkádban volt részem. Olyanban, 
mint még sohasem életemben. 30.000 
fiatallal, igen HARMINCEZERREL ün-
nepeltem együtt, ráadásul olyanokkal, 
akik Európa minden sarkából érkeztek. 
Igazi karneváli hangulat! 

A Taizéi közös-
séget egy kis 
francia falu mellett 
alapította Roger 
testvér lelkes tár-
saival a 40-es évek 
közepén. Az öku-
menikus szerzetes 
közösség rövid idő alatt fiatalok ezreit 
vonzotta a kis faluba lelkigyakorlatokra, 
majd a 70-es években elindult a 
„Bizalom zarándokútja” nevű kezde-
ményezésük. Minden évben karácsony 
és újév között Európa egyik nagy-
városába invitálják a fiatalokat, hogy 
hálát adjanak Istennek az el-múlt év 
eseményeiért, és egymás hitéből erőt 

merítve, a bizalom zarándokútján jár-
janak az új esztendőben.  

2009 karácsonyán a lengyelországi 
Poznan városa vált a fiatalok zarándok-
helyévé. Mivel egyetlen barátomat sem 
tudtam rávenni, hogy eljöjjön velem, így 
egyedül vágtam neki a nagy útnak, igaz, 
egy katolikus mozgalom által szervezett 
autóbusszal. A jó Isten gondoskodott ró-
la, hogy ne kelljen csupa ismeretlen em-
berrel utaznom, mert egyik tanár-
kollégámmal az iskolából meglepődve 
pillantottuk meg egymást a busz in-
dulása előtt.  

Részletezhetném a programokat, de 
inkább egy-két élményt szeretnék felvil-
lantani. A bizalom abban is meg-
nyilvánul a találkozó alatt, hogy nem 
rideg tornatermekben kell aludnunk, 
hanem a helybeli családok nyitják meg 
otthonukat, szobáikat számunkra. Nem 
csak otthonukat nyitották meg, hanem a 
szívüket is. A mi vendéglátóink egy idős 
lengyel házaspár volt, akikkel nem is 
nagyon tudtunk kommunikálni, de a 
fenséges reggelik és a kedves mosolyuk 
bizonyítéka volt, hogy szívesen láttak 
minket. Vagy képzeljétek el, hogy ez a 
rengeteg fiatal (30.000!) együtt ebédel 
egy csarnokban, és közben egy csoport 
az étkezéshez való zenéről gondoskodik. 
Melletted ülnek lengyelek, németek, 
magyarok, angolok, lettek, hollandok, 
spanyolok, olaszok, franciák, litvánok 
stb., de a nyelv mit sem számít, mert 
bárkit megszólíthatsz, nem morog rád, 
hogy mi a fenét akarsz, hanem kedvesen 
szóba elegyedik veled. (Persze ha mind-
ketten beszéltek közös nyelvet.) A Taizéi 
találkozó szíve a déli és az esti imádság. 
Ilyenkor mindenki összegyűl egy nagy 
csarnokban, ahol felharsan ének Európa 
összes nyelvén, és mintegy lélegzet-
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vételként lüktet másfél órán keresztül. 
Egyik legnagyobb élményem az volt, 
amikor az esti imánál Pavel, egy lengyel 
fiú énekelt mellettem. Szép hangjánál 
csak a külsője volt érdekesebb, ugyanis 
tökéletesen Leninre hasonlított. Van 
Istennek humora. Azt se felejtem el, 
hogy Szilveszter napján a nagy hóe-
sésben az egyik ferences jó melegen volt 
ugyan felöltözve, csak épp a zokni hi-
ányzott a szandáljából. Mit neki Nike 
vagy Adidas! 

Rengeteget tudnék még mesélni, de 
olyan ez, amit személyesen kell meg-
élnetek! Merjetek bizalommal lenni egy-
más iránt, és százannyit kaptok vissza! 
Boldog új esztendőt kívánok, és ha ked-
vetek támadt volna egy ilyen talál-
kozóhoz: egy év múlva Rotterdamban 
lesz!                                   Cz. János 

 

A tavasz közeledtével újra indulnak 
az év közbeni hittanos mini-táborok! 
Középiskolás és ifjúsági lelkigyakor-
latos közösségi hétvége: 
                                   február 19-21. 
Alsósok mini tábora: március 19-21. 
Felsősök mini tábora: április 9-11. 

Írjátok be naptárotokba! Várunk! 
 

Egymásra hangolva 

Az utóbbi években komoly lendületet 
kapott kerületünk plébániái között az 
ifjúsági összefogás, és a közös nyári 

táborok, bálok, lelki napok után 
szeptembertől ennek egy új kísérletét 
kezdtük. Három szomszédos plébánia 
összehangolta a középiskolás hittanok 
idejét, és havonta egy alkalommal 
összevont hittanórát tartunk, egymás 
plébániájára ellátogatva. A ráhangoló 
ima után a téma fölvezetését a 
házigazda plébános tartja, majd 
kiscsoportos beszélgetésekkel folytat-
juk. A hosszabb közös záróimát agapé 
követi, lehetőséget adva a személyes 
találkozásokra. Így 40 fölötti létszám-
mal komoly megtartó ereje és varázsa 
van a hittannak, amit a fiatalok is 
visszajeleznek. Januárban plébániánk 
volt a házigazda. Erről szól az alábbi 
megnyilatkozás: 

„A múlt heti közös hittant a pest-
szentimreiek, vagyis mi szerveztük. A 
legjobban azt élveztem, mikor az elején 
a lányokkal elkészítettük a fincsi vajas, 
sajtos, tojásos és piros aranyos szend-
vicseket a hittan utáni vacsira. Jó volt a 
hangulat, és jól megosztottuk a mun-
kát.”                                        Fruzsi 

 

 

Biblia-megosztás – duplán… 

Pár héttel ezelőtt megismerkedtem 
egy lánnyal, Máriával, mikor nálunk a 
lakótelepen missziózott. Marika ugyanis 
Jehova tanúja. Ám nekem mégis az a 
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gondolatom támadt, hogy megkeresem 
azokat a vonásokat, amik közösek 
bennünk. Ezért az jutott eszembe, hogy 
cserélhetnénk Bibliát, mert a különböző 
fordítások némi betekintést nyújtanak az 
eltérő gondolkodásmódba. A Szarvas 
Csárda téren találkoztunk a villamos 
megállóban, és akkor még nem is 
sejtettem, hogy ez több lesz, mint egy 
Biblia-csere. 

Mikor átadtuk egymásnak a Szent-
írásokat, abban a pillanatban - nem is 
tudom, hogy honnét - odalépett egy férfi: 
„Nektek Biblia van a kezetekben?” – 

kérdezte. Kint él az utcán, van egy 5 
éves fia. Katolikus ember. Jól esett neki, 
hogy elmondhatja nekünk bánatát. Mária 
próbálta őt bátorítani. A férfi azt kér-
dezte tőle: „Lehetek a lelki testvéred?” 
Marika azonban nem tudta, mit jelent ez. 
Erre ő azt mondta neki: „Majd a 
barátnőd elmagyarázza.” Aztán a férfi 
egy Bibliát kért, mi pedig csak néztünk 
egymásra, hogy honnét adjunk neki, mi 
is most cseréltünk. Mária nem akarta a 
sajátját odaadni. Aztán eszembe jutott, 
hogy a táskámban elhoztam magammal 
a sajátomat is, ami azért volt különösen 
kedves számomra, mert egy szívecske 
volt ráragasztva, amit egy barátnőmtől, 
Vikitől kaptam. Fájt a „búcsú”, de a 
helyzet ezt kívánta, nem Marika, hanem 
a férfi miatt. Nem tudom mi lett a 
Bibliám sorsa. Azt hiszem, hogy akinek 

nem fájt néha, amikor jót tett, és nem 
halt bele abba, hogy másnak örömet 
okozott, addig még nem is szeretett 
igazán. Akkor is, ha fenntartásaink 
vannak, még ha össze is törik a 
szeretetünket, ha kukába dobják, akkor 
is szeressünk bátran!                Marcsi 

 
Környezettudatosság 

„Októberben”! 

Plébániánkon örvendetesen sokak kö-
rében gyökeret vert („zölden” fogal-
mazva) a környezettudatos életforma, és 
a továbblépés igénye is megvan.  

Ennek jele volt, hogy a korábban be-
harangozott ökológiai előadássorozat 
első alkalmaként január 9-én Kovács 
Októbert láttuk vendégül, aki gim-
náziumi tanárként és öt gyermekes csa-
ládapaként is megszállottja a teremtés 
védelmének. Prezentációval és vetí-
téssel színesített előadásában arról be-
szélt, hogy pilisszentiváni házuk fel-
építésében és családi életükben hogyan 
szereztek/nek érvényt a fenti szem-
pontoknak. Világossá vált (többek kö-
zött) hogy a szelektív hulladékgyűjtést 

már az anyatejjel együtt kell meg-
szerettetni, és hogy a földszinti WC 
öblítésére kiválóan alkalmas az emeleti 


