
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tanévkezdet 
Lelki erősség – Jöjj! 

 

  Tanév kezdetekor lelki 
erőért imádkozunk. Hogy 
amihez nem fűlik fogunk, 
ahhoz is hozzákezdjünk. 
Hogy amibe belekezdünk, 
azt végig vihessük. Ez nem 
csupán kinek-kinek az aka-
ratereje; és nem is csupán er-
kölcsi erény, ami kitartóvá teszi 
az embert a jóért (avagy a 
tanulásért) folytatott küzdelem-
ben; hanem a Szentlélek hét 
ajándékának egyike, amit az 
Úristen adhat meg és a te-
remtmény csupán elfogadhat. A 
keresztény ikonográfiában a 
lelkierő szimbóluma az oszlop. 
Vajon miért? Mert az oszlop 
hordozza a boltívet, aláfeszül a 
súlynak, és nem roppan meg. Pár 
napja a nyugdíjas kiránduláson 
látogattunk el Szécsénybe, a 
ferences kolostorba, ahol a 14. 
sz.-i gótikus Rákóczi-terem 
teljes pompás keresztboltoza-
tát egyetlen középső oszlopfő 

tartja. Megrendülten áll-
tam előtte. 600 éve hűsé-
gesen kitartó „lelkierő” 
feszül benne. Szent Pál 
az Úrtól kéri és kapja a 

kitartás kegyelmét: „Min-
dent elviselek Abban, aki 

nekem erőt ad…” (Fil 4,13) 
Sőt! Pál azt is megtapasztalja, 

hogy „legszívesebben gyönge-
ségeimmel dicsekszem, hogy 
Krisztus ereje lakozzék ben-
nem. Ezért telik kedvem a 
Krisztusért való erőtlenségben, 
mert amikor gyönge vagyok, 
akkor vagyok erős”. (2Kor 
12,9-10) Íme, föltárul a krisz-
tusi ember valódi nagysága! 
Az igazi lelki erősség - ami a 
Lélek ajándéka - életem gyön-
ge pontjaiba kívánkozik alá-
szállni. Éppen oda, ahol a leg-

kevésbé várnánk. Évkezdet-
kor kezdhetjük keresgélni e-
zeket a pontokat. 

                  Márton atya   
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A nyári családos tábor 
- első kézből - 

Kedves jó Testvérek! Nénik és Bá-
csik, Felnőttek és Gyerekek! Örömmel 
értesítünk Benneteket, hogy a nyári 
családos táborban megszülettek a már 
nagyon-nagyon várt testvéreink!!! 

Talán ezzel a híradással tudnánk leg-
jobban összefoglalni azt, ami az első 
családos táborunkkal kapcsolatban ben-
nünk van. Ahhoz viszont, hogy meg-
értsétek örömünket, most ne címzettként, 
hanem feladóként, anyaként, apaként is 
próbáljátok beleélni Magatokat az öröm-
hírbe! Ez áll ugyanis legközelebb a 
bennünk lévő érzésekhez, amelyeket 
leírni ugyan nem lehet, mégis szeretnénk 
megsejtetni Veletek.  

Az úgy volt, hogy…   Testvéreink egy 
nagy-nagy „születésnapi partit” rendez-
tek. Olyan sokan eljöttek, hogy az előző 
évi helyszín már szűknek bizonyult, 
ezért a győri Apor Vilmos iskolában és 
kollégiumban kaptunk kosztot és 
kvártélyt. 34 család közel 100 gyerekkel. 
Igazi nagycsaládos élmény! Olyan pro-
fesszionális volt a szervezés, hogy hibát 
még mikroszkóppal sem láthattunk 

volna! A szervezésben pedig szinte min-
denki részt vett! Egyszerre lehetett aján-
dékozó és nagyon gazdagon meg-
ajándékozott. A tervezés fejben már sok 
embernél az előző családtáborral meg-

kezdődik, aztán ahogy közeledik a nyár 
hétről-hétre, estéről-estére… Az egyik 
család például azért utazott le a tábor 
előtt Győrbe, hogy felderíthessék a ki-
rándulóhelyeket, a szükséges kocsipar-
kolókat és útvonalakat… De nem lehet 
feledni a tábor háziasszonyait sem, Julit 
és Zsuzsit, plébániai életünk humoros 
jeleneteiért Andit és Levit, Tivadar és 
Ági társasjátékait, Andi és Éva és sokak 
családos csapatversenyét, Józsi és Judit 
fest-képeit, Dani és Bet vallomásait, sok-
sok testvér mély megosztását és imáját. 
Mondhatnád, hogy ennyi laikus szervező 
mellett a pap persze élhetett, mint Marci 
Hevesen! Megsúgjuk, hogy közben elké-
szítette a fiatalok táborának programját! 
S hogy plébániai élményeknek se le-
gyünk hiányában: itt minden nap volt 
„10-es mise”, csak délutánonként!  

És ne menjünk el a fiatalok mellett 
sem! Ugye, ebben a korban már kevesek 
töltik szüleikkel a nyaralásokat? Itt ez is 
másként történt, mert nekik is voltak 
feladataik (zeneszolgálat, őrzés-védés 
stb.)! S ha azt gondoljátok, hogy jó-jó, 
de esténként azért biztos bulizni mentek 
a helyi szórakozóhelyekre, ismét csak 
tévedtek! Mert bébicsőszök is voltak kis-
gyerekeink mellett az éjszakába nyúló 
szülők programja idején! Kárpótlásul 
részt vehettek egy kis lelki fejtágítón 
vagy filmvetítésen!  Bevalljuk őszin-
tén, első alkalom lévén nagyon nehezen 
állt össze, hogy ki kinek a gyereke… De 
nemcsak a nagy sokaság miatt, hanem 
azért is, mert itt mindenkié volt és le-
hetett. És miért jó, ha valakinek sok-sok 
testvére születik? Mert mindegyiknek 
van legalább egy szája, két füle, két 
karja… Ha egy-egy testvéredtől minden 
napra csak egy mosolyt, kedves mon-
datot, meghallgatást és ölelést kapsz, ak-
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kor az annyi mint…  Ezt most csak azért 
nem számoljuk ki, mert a következő 
nyári táborban ismét több lesz ennél 
Veled, Veletek is!  Ezért a többi 
testvérünkkel együtt szeretettel hívunk 
és várunk már most is Benneteket! 

                                               JandI 

 
 

Együtt táboroztunk, gimisek! 

Idén is együtt szerveztük a kerületi 
plébániákkal a középiskolás tábort. Így 
kb. 70-en voltunk Csobánkán, a Cser-
készparkban a vezetőkkel, atyákkal 
együtt. A bálokról, közös hittanokról 
nagyjából ismertük egymást, de még 
mindig voltak számomra új emberek. 
Kisebb csoportokra oszlottunk a beszél-
getésekhez, játékokhoz, amik közül ked-
vencem a papírruha divatbemutató volt. 
Minden csoport szépen felöltöztetett egy 

párt krepp-papírból, kihangsúlyozva 
egyenként az erényeiket (szerénység, 
lovagiasság). Aztán ők egy-egy jelenet 
keretében mutatkoztak be, miközben 
jókat nevettünk a profi műveken és 
modelleken. Volt közöttük ősember pár, 
cowboy és indián lány, és csokor-
nyakkendős, sétabotos világfi. Hála a 
szép időnek, tudtunk röpizni, focizni, 
vízicsatázni, na és persze métázni, bár az 
utóbbi nem adott számomra sok siker-
élményt. Voltunk még portyázni két nap-
ra, aludtunk és harcoltunk a szúnyo-
gokkal a csillagos ég alatt és minden nap 
tartottunk egy misét. Örülök, hogy köze-
lebbről megismerhettem a hittanos-
társakat és erényeiket. És jó, hogy egy 
ilyen nagy közösséggé kovácsolódtunk. 
Köszönjük a vezetőknek, atyáknak és 
sok energiát nekik a jövő évi tábor meg-
szervezéséhez is.         Czibulyás Fruzsi 

 

 
 

Hittantábor a Bükk-Fennsíkon 

Egy-egy tábor az életünkben mindig 
újdonság, nemcsak a hétköznapok egy-
hangúságához képest. Új emberekkel ta-
lálkozhatunk vagy közelebbről megis-
merhetjük a régieket, másokkal meg-
osztva önmagunkat, és azt, amink van. 

Idén a Bükkbe, Kurtabércre mentünk 
nyári hittantáborba. A felsősökkel három 
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napos portyával kezdtük a hittantábort, 
és annak ellenére, hogy túra közben 
nehéznek tűnt a hátizsák és az út, a nap 
végén már máshogy gondoltunk vissza 
rá. Az alsósokat szeretettel fogadtuk a 
táborhelyen, és miután minden a helyére 
került, közös játékkal kezdtük a tábort. 
Az együtt töltött hét folyamán a közös 
programok, játékok mellett jelen voltak a 
lelki dolgok is. Minden nap szakítottunk 
időt arra, hogy szentmisét tartsunk, ami-
kor megpihenhettünk, és az Úrra figyel-
tünk. Igaz, hogy elektromos áram nélkül 
voltunk a Bükk közepén, de így csak 
egymásra tudtunk figyelni, kizárva ezzel 
a világot, hogy az igazán fontos dolgokat 
helyezzük előtérbe. Remélem mindenki-
nek tetszett a tábor, várunk jövőre is! 

                                       Balogh Ivett 

Mindig nehéz egy élményt kiemelni, 
hiszen az egész tábor egy életre szóló 
kaland volt! Talán..., talán mégis az 
éjszakai túrára gondolok legszívesebben. 
Nem a hangulata fogott meg, nem az 
erdei zajok, hanem az a rész, amikor 
lámpák nélkül, koromsötétben mentünk. 
Ez számomra a bizalmat jelképezte. 
Mindenki szó szerint vakon bízott az 
előtte lévőben. Mindig boldogságot ad, 

ahányszor csak erre gondolok, mert 
tudom, hogy itt a templomban barátok 
között vagyok.          Csernyus Márton 

 

Őszi minitáboraink: 
Október 8-10.: Felsős minitábor 
Október 22-24.: Kerületi Középiskolás 
                                                    hétvége 
November 12-14.: Alsós minitábor 

 

Medugorjei zarándoklatunk 

Úttörő kezdeményezésként a szom-
szédos Soroksár-Újtelepi plébániával 
együtt szerveztünk zarándokutat június 
16-20. között Medugorjéba. Végül egy 
72 fős busz telt házzal indulhatott el. 
Kóstolgattuk a szomszéd közösségét, 
együtt imádkoztunk, és végül össze-
rázódtunk (a busz is segített ☺). Íme két 
tanúság: 

Úgy jöttem el Medugorjéból, hogy 
nem elbúcsúztam a Szűzanyától, hanem 
köszönetet mondtam neki. Ezután Ő 
nekem földim, édesanyám helyett édes-
anyám lesz.                                Marika 

Én is úgy vagyok vele, hogy már nem 
is számolom, hányszor voltam Medugor-
jéban, talán 12-szer vagy 13-szor. 1986-
ban mentem először, amikor még szinte 
pocsolyában fürödtünk és mostuk meg a 
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lábunkat, mert nem volt víz. Fürödni 
egyáltalán nem lehetett. Kint aludtunk a 
földön a templom előtt sátrakban meg a 
réteken. Így kezdődött. 1990-ben is kint 
voltam, amikor felszólítottak mindenkit 
a téren, hogy hagyja el az országot, mert 
kitört a háború. Boldog vagyok, hogy 
most is elmehettem. Egy közösség vol-
tunk. Egyszerre mentünk mindenhová. 
Esténként a szállásunkkal szemben lévő 
árvaház kerítésénél álldogáltunk egymás 
mellett Marikával, és beszélgettünk. 
Néztük a kedvesnővéreket az árvagye-
rekekkel, ahogy játszottak az udvaron. 
És olyan boldog voltam. Özvegy va-
gyok, nagyok a gyerekeim és az uno-
káim. Ha valaki azt mondta volna, hogy 
gyere ki és maradj itt, minden szív-
fájdalom nélkül ott maradtam volna 
gyerekeket nevelni. A Krizsevácra szinte 
repültem föl. Mezítláb, szokás szerint. 
Nem rivalizálásból, hogy én is meg 
tudom tenni, hanem felajánlásként és 
vezeklésként a családomért. Én vagyok a 
családomból az utolsó ember, aki él. 
Minden reggel a szentmisében imád-
kozom értük, és még az őseimért is 
visszamenőleg, akiktől származom, mert 
senki sincs a családomban, aki őértük 
imádkozna, csak én, mert egyáltalán 
nem vallásos a rokonságom. Köszönöm 
Bakos Erzsikének ezt a zarándokutat. 

                                       Pappné Erzsi 

Családközösségeink híreiből 

A mustármag családközösség - a 
Pálfalvi család jóvoltából - idén ismét 
együtt tölthetett nyolc csodaszép napot 
Szögligeten, a Zemplén e hegyekkel 
körülvett kis falujában. Gyümölcsözőek 
voltak ezek a messzi tájon eltöltött 
napok: jókedvből, mókából, nevetésből 
nem volt hiány, noha volt hely az el-
csendesedésnek, közös imának is. Kirán-
dultunk, sárkányt eregettünk, kisvasu-
taztunk, jégeső elől menekültünk, vár-
csatáztunk, patakban gátat építettünk, 
nagyokat társasoztunk, hintáztunk, me-
dencéztünk - s ez alatt egyre közelebb 
kerültünk egymáshoz, igazi barátokká 
kovácsolódtunk össze. Hála legyen eze-
kért a napokért, és kérjük a mi jó 
Atyánkat, hogy a baráti társaságon túl ez 
a (nem is annyira) kis csapat Istenben 
gyökerező közösséggé válhasson.  

                                    Orsi és Csaba 

Változás az áldoztatás rendjében 

Egyházmegyénk főpásztora a vatikáni 
rendelkezések alapján a szentáldozás 
rendjének szabályosabb végzésére hívta 
a plébániákat. Egyházunk szándéka, 
hogy az Eucharisztia szent mivolta 
hangsúlyosabb legyen, az áldoztatás 
méltósága megőrződjék, és hogy a szent-
áldozás más liturgikus cselekményekkel 
(pl. áldás) ne keveredjék. Ezért püspö-
künk kérése, hogy az elsőáldozásban 
még nem részesült gyermekek részére 
áldásként szolgáló kis keresztet ne adjuk 
az áldoztatással együtt, hanem attól elkü-
lönítve - esetleg a szentmise végén. Mi is 
igazodni szeretnénk egyházunk tanítá-
sához, és társulni a szomszédos plé-
bániák bevált gyakorlatához, ezért mos-
tantól a gyermekeknek a záróáldás után 
adunk külön keresztet az áldoztató rács-
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nál. Természetesen azok a karon ülő kis-
gyermekek, akiket még nem lehet a 
padban hagyni, továbbra is kaphatnak 
keresztet szüleik áldozásakor, de őket is 
ki lehet hozni a mise végén. Kérem a 
szülőket, hogy gyermekeik irányításával 
segítsék ennek az új rendnek a miha-
marabbi kialakulását. 

Felhívom az áldozáshoz járulók fi-
gyelmét, hogy aki kézbe áldozik, annak 
a szentostyát az áldoztató jelenlétében 
kell magához vennie, és nem szabad 
még a padba sem elvinnie.   - plébános -  

 

BMC-s staféta 

Kedves BMC-s Anyukák! Hat évvel 
ezelőtt Plachy Viki fejében született meg 
a baba-mama klub gondolata. Márton 
atya felkért még három édesanyát, hogy 
segítsenek neki az ötlet megvalósítá-
sában. Így négyen fogtunk hozzá, hogy 
megszervezzük az időközben BMC 
névre keresztelt baba-mama klubot. 
Nagy örömmel álltunk neki a feladatnak, 
kitaláltuk a céljait, működési formáját. 
Szerencsére a BMC-t az anyukák nagy 
érdeklődéssel fogadták. Szívesen jöttek a 
szerda délelőtti találkozásainkra, hamar 
szoros kapcsolat alakult ki az odajárók 
között, közösségünk fejlődött, erősödött. 
Ezeken a szerda délelőttökön sok tu-

dással, tapasztalattal, lelki élménnyel 
gazdagodtunk. Köszönjük a sok segít-
séget, amit nyújtottatok nekünk, hogy 
minél jobban sikerüljenek a találko-
zásaink. Hat év után úgy éreztük, hogy 
itt az ideje a megújulásnak, hogy átadjuk 
a BMC vezetését. Kiss Orsolyát (Tel.: 
0630/616-6918) kértük meg, hogy szer-
vezze meg az új vezetőséget. Orsi fel-
kérésére Ágostházi Noémi, Seres Ági és 
Szerján Kinga is vállalta, hogy részt 
vesznek a BMC szervezésében. Így most 
őket kereshetitek a BMC-vel kapcsolatos 
ügyekkel, kérdésekkel. Jó munkát kívá-
nunk Orsiéknak és szép évet mind-
annyiunknak: Plachy Viktória, Magyari 
Kiss Andrea, Pálfalvi Bet, Papp Juli-
anna 

Kedves BMC! Plébánosként én is sze-
retnék pár szót fűzni a staféta átadáshoz. 
Elsősorban nagy-nagy köszönetet. Az a 
gazdagság és szolgálat, ami az évek 
során kihajtott és gyümölcsöt hozott a 
BMC keretében, pótolhatatlan ajándék 
volt az egész plébánia számára. És 
mindig nyugodt voltam afelől, hogy 
biztos kezekben van. Köszönöm Plachy 
Vikinek, aki hat éve az udvaron állított 
meg egyszer és - in medias res - közölte 
velem (azaz bejelentette ☺), hogy baba-
mama klubot indítana a plébánián. Azon 
hirtelenjében köpni-nyelni nem tudtam a 
meglepetéstől, mert még nem is ismer-
tem őt. De a BMC elindult... Köszönöm 
a hozzá csatlakozott segítőket, Andi, Bet 
és Juli segítségét. Kívánom nektek, hogy 
a következő évek is gazdagon teljenek, 
Orsiék csapatának pedig lelkes folyta-
tást...                                   Márton atya 
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Nyugdíjas kirándulás Szécsénybe 

Szeptember 4-én, elsőszombaton Szé-
csénybe indultunk Márton atya vezeté-
sével. Szép kiránduló időnk volt. Első-
ként a klarissza nővérek zárdájába igye-
keztünk. Öt nővér él ott elvonultságban, 
remeteségben. Mivel kolduló rend, sem-
milyen élelmiszert nem vesznek. Azt 
eszik, amit kapnak. Ha só nincs, sótlanul 
étkeznek. „Ne gyűjtsetek magatoknak 
kincseket a földön…, de gyűjtsetek kin-
cseket az égben!” Jézusnak ezt a fel-
szólítását igyekeznek komolyan venni. 
Soványan, mezítlábasan szandálban lát-
tuk őket, de a szemük ragyog, béke van a 
szívükben és mosolyognak. Tudják, ki-
nek hittek.  

 
 
 
 
 
 
 

Közelükben áll a 650 éves ferences 
kolostor. Maga a történelem ez az öreg 
épület. A templom berendezése is több 
száz éves. A faragott díszes mellékol-
tárok egyikét-másikát jámbor ferences 
barátok faragták 300 éve. Meghatódik az 
ember, amikor az öreg padokba beül. 
Régi magyarok hódolata után most én 
következem leróni hálámat, kérni ke-
gyelmeket. 

Balassagyarmaton a palóc múzeumot 
néztük meg. Elámultunk a sok szép 
kézimunkán. De a cukrászda is kiváló a 
város közepén! Pestszentimrei zarándo-
kaink többsége már évek óta együtt uta-
zik. A buszban imádkoztunk, énekeltünk 
is kedvünkre. Várjuk a tavaszt, hogy 
ismét felkerekedjünk! Adjon a jó Isten 

erőt és egészséget a kedves Márton 
atyának és mindannyiunknak!  

                              Szarvasné Marika 
 

Árvíz utáni segítség 

Július 22-én sikerült magunkat - 
pestszentimrei katolikus közösségünket - 
képviseltetni abban a nemesnek mond-
ható szolgálatban, miszerint másfél-két 
hónapnyi gyűjtés után sok-sok hasznos 
adományt átadtunk az edelényi katolikus 
plébánián, melyet Kovács László atya 
vezetésével osztanak majd szét a helyi 
árvízkárosultak között. Sajnos László 
atyával nem tudtunk találkozni, mert 
éppen hittan táborban volt a helyi 
gyerekekkel, de az ottani harangozó és 
plébánia-mindenes Marika néni (egy 
tüneményes asszony) és néhány szorgos 
kezű hívő segítségével hamar kipakoltuk 
a 3,5 tonnás zárt kisteherautót. Nagyon 
megköszönték, hogy személyesen vittük 
le és adtuk át az adományokat, mert az 
előző hetekben akadoztak a pénzado-
mányok és az építőanyagok, illetve 
egyéb küldemények is már csak 
válogatva érkeztek meg hozzájuk. A 
biztosítók időhúzásairól, a kárfelmérők 
hozzáállásáról csak negatív jelzőket 
mondtak. Nos, ezek után jóleső érzés 
volt Hagara Gabi testvérünkkel sze-
mélyesen képviselni közösségünket. 
Szeretnék köszönetet mondani minden-
kinek, aki segített a gyűjtésben, itt külön 
megemlítem Szarvas Marika nénit, aki 
korát meghazudtolva szervez, telefonál, 
intézkedik, és rengeteg zsák ruhát, 
takarót, ágyneműt, konyhai eszközöket 
gyűjtött össze. Több testvérünk ülő- és 
sarokgarnitúrát adományozott - nem volt 
egyszerű bepakolni a teherautóba-, 
kaptunk asztalokat, székeket, kenyér-
sütőt, asztali rezsót, és még sorolhatnám. 
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Hál’ Istennek sok hasznos tárgyat si-
került összegyűjteni a rászorultaknak. 
Hagara Gabi testvérünknek is köszönöm 
felajánlását, mert az adományok Ede-
lénybe történő szállítást teljes mértékben 
ő állta. S köszönöm barátaimnak is a 
felajánlását, mert 110.000.- Ft-ot gyűj-
töttünk, amit át is utaltunk az edelényi 
plébánia bankszámlájára. 
Testvéri szeretettel,  Kovács István 

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az edelényi 
árvízkárosultak nevében jelen levelemmel 
mondok köszönetet az Önöktől kapott ado-
mányokért. Nagyon hasznosnak bizonyultak a 
különböző konyhai eszközök. Nagy örömet 
okoztak az ülőgarnitúrák is, mert nem lehetett 
kitisztítani azokat, amiket az iszapos és 
szennyvízzel keveredett áradás elért. A ruhák 
szétosztása már nehezebb feladatot jelent, 
mert abból sok érkezett a városba, de 
folyamatban van az is. Isten fizesse meg az 
Önök jószívűségét, hogy összegyűjtötték és el 
is hozták az adományokat. Ahogy írtam sms-
ben, a pénzadomány is megérkezett. 

 Tisztelettel:   Kovács László plébános 

Plébániai kaláka 

Július 31-én egyházközségünkből har-
minchatan jöttek el, hogy részt vegyenek 
a öreg plébánia bontási munkálataiban. 
Nagyon jó volt látni, ahogy idős és 
fiatal, apa és fia, lelkesen, a közösen 

végzett munka jóleső érzésével, fárad-
ságot nem ismerve együtt dolgozott ezen 
a szép nyári napon. Bakó Dóra szer-
vezésének köszönhetően pedig az 
asszonyok finom reggelivel és meleg 
ebéddel várták a „munkásokat”. A 
Jóisten segítségével és a szép összefogás 
eredményeképpen egy nap alatt sikerült 
lebontani a teljes tetőzetet, és ezen felül 
még 52 méter hosszú és 90 cm mély 
árkot is ástunk a gázvezeték új nyom-
vonalán. Nem kis teljesítmény! (ezt a 
vállalkozó mondta, aki nem gondolta, 
hogy egy nap alatt ezt meg tudjuk 
csinálni) Reméljük, lesz még ilyen, 
közösséget összekovácsoló alkalom! 

                          Seres Ági és Tivadar 

 

A történethez hozzátartozik, hogy 
amit csak lehetett, hasznosítani igyekez-
tünk a bontott anyagokból. Egyik test-
vérünk megszervezte, hogy a bontott 
cserepet egy súlyosan jégkárosult falu, 
Bánréve fogadja (a falu háztetőinek 
80%-át elverte a jégeső). Az igen jó 
állapotban lévő cserepeket raklapokra 
raktuk, és végül két nagy teherautót 
pakoltunk meg vele. A tetőzet bontott 
faanyagát híveink vitték haza építéshez 
és tüzelőnek. 

A sok munka után mindenkinek édes 
volt a pihenés! Köszönjük Seres Tiva-
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darnak a munka príma és lelkes meg-
szervezését! Bár a munka eddig bon-
tásból állt, emlékezünk arra a próféciára, 
amelyet az Úrtól kapott Jeremiás, akinek 
először rombolnia és pusztítania kellett, 
hogy aztán majd építsen és ültessen. (Jer 
1,10) Mi is hisszük, hogy hamar eljön az 
idő, amikor az építésben is összeka-
paszkodhatunk.                 - plébános - 

 
A teremtésvédelem hete  

(szept. 26-okt. 3.) 

“A teremtett világ sóvárogva vár...” 
(Róm 8,19) 

Szeptember utolsó hetében a nagy törté-
nelmi egyházak - köztük természetesen a 
katolikus egyház is - meghirdette a te-
remtésvédelem hetét, illetve  a teremtés 
ünnepét. Idézet a felhívásból: “az 
Ökumenikus Tanács Szociáletikai Bizot-
tsága – a tavalyi évhez hasonlóan – azzal 
a reménységgel tekint a szeptember 
utolsó és az október első vasárnapja kö-
zötti időszakra, hogy azokban a napok-
ban gyülekezeteink és intézményeink 
megtalálják annak jeles alkalmait, hogy 
a teremtés csodájáért hálát adjanak és 
annak védelmére újra elkötelezzék ma-
gukat.” Bővebb információ az interneten 
a Magyar Egyházak Ökumenikus Ta-

nácsa honlapján (www.meot.hu) illetve a 
teremtesvedelem.hu oldalon olvasható. 
Ennek a hétnek a keretében október 2-
án szombaton délelőtt 9.30-tól 11.30-ig 

közös erdőjárásra hívunk - a pest-
szentimrei Halomi erdőbe - óvodásokat, 
iskolásokat, fiatalokat, felnőtteket, va-
gyis mindenkit, ahol egy szakavatott 
túravezető segítségével csodálkozhatunk 
rá a teremtett világ szépségére. A séta 
során 8 fő témához (levegő, víz, nap-
fény, mozgás, pihenés, táplálkozás, mér-
tékletesség, világnézet) kötődően vizs-
gáljuk a természet elleshető titkait. 
Kutatjuk, hogy a növény- és állatvilág 
milyen hasznos példákkal szolgál szá-
munkra egy boldog, kiegyensúlyozott és 
egészséges élethez. Óvodásoknak és 
iskolásoknak rajzpályázatot is hir-
detünk a hétre, “Hogyan óvom Én a 
teremtett világot” címmel. További 
részletek a hirdető táblán. 

 
Itt az ősz, itt a FAÜLTETÉS ideje! 

Fát ültethetünk a kertbe, az utcára a 
ház elé, az üresen maradt hobbikertbe, 
ahová nincs időnk vagy benzinünk 
lejárni, vagy a vidéken lévő, családi 
gyökerekre emlékeztető Nagyi vagy 
Dédi kertjébe! Vagyis szinte bárhová, a 
lényeg, hogy ültessünk! A teljesség 
igénye nélkül nézzük végig mi mindent 
rejtett Isten ebbe a csodába, miért is 
érdemes fát ültetni: 
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- mert gyümölcsöt ad és táplál minket 
- mert nyáron árnyékot ad a nap me-

lege elől, télen meleget ad a fája által 
- mert rengeteg madárnak és rovarnak 

szolgál élőhelyül valamint termése min-
denféle állatnak táplálékul! 

- mert védi a termőtalajt az eróziótól: 
a nap, a szél, a jég, és a víz erejétől 

- mert a megfelelően ültetett fa meg-
védi otthonainkat az időjárás okozta ha-
tásoktól 

- mert nyáron megvédi útjainkat a fel-
forrósodástól és aszfaltolvadástól, télen a 
hóátfúvásoktól 

- mert megköti a széndioxidot, és a 
tiszta levegő számunkra nélkülözhetetlen 

- mert egyensúlyban tartja a levegő és 
a talaj víztartalmát, élhetővé téve ezzel 
bolygónkat 

- mert terméséből alkohol erjeszthető, 
ami üzemanyagként használható jármű-
veinkben 

A 16. századból Korzikáról származik 
egy rendelet, mely szerint mindenkinek 
évente négy fát kell ültetnie. Akkoriban 
úgy tartották, hogy egy fa termésével 
egy ember át tud vészelni egy telet. Ha 
nem is élünk egy szigeten a 
középkorban, attól még önként, saját 

józan belátásunkból is kereshetünk 
helyet néhány fának. Egy ma elültetett fa 
nemcsak nekünk, de az unokáinknak is 
hasznára válik. Áldott munkát, és 
napsütéses őszi napokat kívánok 
mindnyájunknak! N.K.J. 

 
Az Élet Könyvéből 

Születtek az elmúlt 6 hónapban: 
Gáspár Huba és Juli: András (3.) 
Kovács Róbert és Kinga: Tünde (3.) 
Ágostházy Szabolcs, Noémi: Csanád (2) 
Joó Attila és Enikő: Rita Bernadett (4.) 
Pálfalvi Laci és Bet: Dániel (4.) 
Hős Csaba és Orsi: Boróka Júlia (3.) 
Szabó Máté és Kriszti: Vilmos Fülöp (1) 

 
A világ híreiből 

Ez a helyzet ma Európában… 
Egy francia bíróság 4500 Euró bírság 

megfizetésére büntette Ploermel község 
önkormányzatát, mert anyagilag is hoz-
zájárult II. János Pál szobrának fel-
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állításához. A bíróság szerint az anyagi 
hozzájárulás megsértette az állam és az 
egyház szétválasztásának elvét. A hely-
zetet "súlyosbítja", állítják a bírák, hogy 
a szobor, amelynek talpazatához és 
keretéhez adott pénzt a község, egy 
vallási szimbólumot, keresztet tart a ke-
zében - írja a KNA egy francia lap 
tudósítása alapján. A Bretagne-ban 
fekvő, turisták által kevéssé látogatott, 
10 000 lakosú községben 2006 óta vita 
tárgya II. János Pál pápa életnagyságú 
szobra, amely egyébként egy moszkvai 
művész, Surab Zereteli ajándéka. Egy 
anarchista csoport 2008-ban vécépapírral 
és fóliával vonta be azt, így akartak 
tiltakozni XVI. Benedek pápa francia-
országi látogatása ellen. 

 
 
 
 
 
 
 

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

Híreket, fényképgalériát és 
ismertetőket találsz! 

 

Önkéntes hozzájárulás 
(egyházi adó) 

Kérjük a testvéreket az évenkénti 
önkéntes hozzájárulás befizetésére. Ez 
fedezi épületeink és közösségünk 
kiadásait. A püspöki kar ajánlása szerint 
ez a jövedelem 1 %-a. A hozzájárulást 
készpénzbefizetési (sárga) csekken is 
be lehet fizetni egyházközségünk ré-
szére. Csekkek a templomban és az 

irodában vannak kitéve. Természetesen 
személyesen is lehet rendezni a hoz-
zájárulást az irodában vagy szentmisék 
után a sekrestyében. Kérünk Benneteket, 
hogy anyagi hozzájárulásotokkal támo-
gassátok egyházközségünket! 

 
Plébániánk bankszámlaszáma: 

Pestszentimrei Római Katolikus Plébánia 

10103881-45238100-01000004 

Hirdetéseink 

A tervezett plébániai közösségi ház-
ra téglajegyeket lehet venni a szent-
misék után és az irodán 1000, 2000 és 
5000 forintos értékben. Aki nagyobb 
adományt szeretne adni, annak tudunk 
csekket adni, de átutalni is lehet a 
plébánia számlájára célmegjelöléssel. 

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

www.nerifulopkorus.atw.hu 

Ifjúsági Bál lesz a kerületi plébániák 
szervezésében október 15-én, pénteken 
este 7-től a Soroksár-Újtelepi plébánián. 

A plébánián a Baba-mama klub min-
den szerdán délelőtt várja a kisgyer-
mekes anyukákat beszélgetésre, találko-
zásra. Gyülekező ¼ 10-től. Az együttlét 
½ 12-ig tart. Helye a Cserkészház. 

A Nyugdíjas Klubot minden második 
hétfőn reggel 8-tól ½ 11-ig tartjuk az év 
páros heteiben, amelyre szeretettel vár-
juk idősebb testvéreinket imára, beszél-
getésre, kötetlen együttlétre. Legköze-
lebb szeptember 20-án. 
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Idén is folytatódik a felnőtt kezdő 
hittancsoport, ahová azokat a felnőtte-
ket hívjuk, akik most ismerkednek ke-
resztény hitünkkel vagy szeretnék azt 
elmélyíteni, akár nincsenek is megke-
resztelve. Ez a hittan kéthetente (az év 
páros heteiben), kedden este ½ 9-től 
lesz. Aki ismer a környezetében ilyen 
érdeklődő felnőttet, kérjük, hogy hívja 
meg vagy hozza el őt ebbe a csoportba. 
Az első összejövetel szeptember 21-én 
lesz. 

A tanév kezdetén nagy szeretettel 
hívunk újabb gyermekeket a minis-
tránsok közé a szentmisék és az oltár 
szolgálatára. 

 

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.  
Pénteken az esti szentmise után egy órás 
csendes szentségimádásra van lehető-
ség (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 2010/2011-es tanévben 

CSOPORT IDŐPONT 

Óvodások (kis- és 
középsős) 

Hétfő ½ 5 óra     vagy 
Szerda ½ 5 óra 

Óvodások 
(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 Kedd  ½ 5 óra 

6. osztály Szerda  ½ 5 óra 

7-8. osztály Kedd  6 óra 

9-13. osztály 
(középiskola) 

Szerda  6 óra 

Ifjúsági (egyetem) Csütörtök  ½ 8 

Házas hittan 
hónap 2. péntekén  ½ 

9 

Felnőtt kezdő hittan 
Kedd  ½ 9 

(kéthetenként páros 
hetek keddjein) 

 

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