
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Október – a rózsafüzér hónapja 
 
 

A rózsafüzér imádság az Evangélium 
rövid összefoglalása. Benne visszhangzik 
Mária imádsága, hálaadása a megváltás 
művéért, mely tulajdonképpen az ő szűz 
méhében kezdődött el. „A rózsafüzérrel a 
keresztény nép beiratkozik Mária 
iskolájában.” Általa a hívő ember a 
kegyelmek bőségét nyeri el. Pontosan nem 
tudjuk, hogy mikor kezdték imádkozni, de 
a XV. század második felétől már biztosan 
elterjedt lelkiségi szokás volt. 1480-tól 
kezdve pontos forrásokból tudjuk, hogy a 
keresztények 15 „titok” segítségével 
imádkozva elmélkedtek Jézus életéről, 
szenvedéséről és megdicsőüléséről.  
A pápáknak is mindig kedves imádságuk 
volt a rózsafüzér, ezért gondosan ápolták – 
egészen napjainkig. Az imádkozásnak ezt 
a formáját IV. Sixtus pápa hagyta jóvá 
1478-ban. XIII. Leó pápa 1883. szeptem-
ber 1-én tette közzé Supremi apostolatus 
afficio kezdetű encikliáját. Ez a doku-
mentum előfutára lett számos, egyéb, a 
rózsafüzérre vonatkozó megnyilatkozás-
nak, és úgy mutatta be, mint hatékony 
spirituális segítséget a társadalom bajaira. 
XXIII. János szintén szorgalmazta az 
imádság eme formáját. VI. Pál a Marialis 
cultus kezdetű apostolis buzdításában 
hangsúlyozta a rózsafüzér evangéliumi 
jellegét és krisztológiai irányultságát. II. 
János Pál pápa pedig nem sokkal   megvá-

lasztását    követően,   1978 októberében  
így  nyilatkozott:  
„A rózsafüzér nagyon kedves imádságom. 
Csodálatos imádság! Csodálatos az 
egyszerűsége és a mélysége (…) Elmond-
ható, hogy a rózsafüzér imádság 
kommentár a II. vatikáni zsinat Lumen 
gentium konstituciójának utolsó 
fejezetéhez.  
Ahhoz a fejezetéhez, mely Isten Anyjának 
csodálatos jelenlétéről szól Krisztus és az 
egyház misztériumában. Ugyanis az 
Üdvözlégy Mária szavainak mondása 
közben elvonulnak lelki szemeink előtt 
Jézus Krisztus életének fő eseményei. 
Ezen események az örvendetes, fájdalmas 
és dicsőséges titkok összességét adják, s 
eleven közösségbe kapcsolnak Jézussal – 
mondhatnánk – az Ő Anyjának szívén 
keresztül. Ugyanakkor szívünk belefog-
lalhatja a rózsafüzér e tizedeibe mindazt, 
ami egy személy, a család, a nemzet, az 
egyház és az emberiség életét alkotja. Az 
egyéni gondokat, a felebarátok gondjait, s 
különösen a hozzánk, a szívünkhöz 
közelebb állok gondjait. Így az egyszerű 
imádság adja meg az emberi élet ritmusát. 
Minden bizonnyal II. János Pált is a 
rózsafüzér pápájaként fogják emlegetni, 
hiszen a 2002. október és 2003. októbere 
közötti időt a Rózsafüzér Évének 
nyilvánította. 
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Urnatemetőnk megáldása! 

Urnatemetőnk hivatalos átadására 
és megáldására kerül sor 2011. no-
vember 1-én kedden, Mindenszentek 
ünnepén. Az ünnepi szertartást és meg-
áldást Dr. Székely János esztergom-
budapesti segédpüspök végzi, aki 
szentmisét mutat be templomunkban 
délután 5 órakor, majd az urnatemetőbe 
átvonulva megáldja az épületet. Ezután 
visszatérünk a templomba, ahol az el-
hunytakért szóló ősi könyörgéseket 
imádkozza – immár Halottak napjának 
előestéjén. Erre az ünnepi alkalomra és 
kegyeleti megemlékezésre szeretettel 
hívjuk egyházközségünk híveit, Pest-
szentimre lakosságát, de a kerület min-
den polgárát is. 

A régi imrei lakosok még emlékezhet-
nek Pestszentimre egykori temetőjére a 
Nagykőrösi út mentén. A sírkertet több 
évtizede felszámolták, helyét felpar-
cellázták. Plébániánk urnatemető léte-
sítését határozta el, amely szolgálja az 
imreiek régi vágyát, hogy saját temetője 

legyen a városrésznek. Az elképzelés – 
bár a megvalósítás több hónapot csúszott 
– életre kelt. Így közel 50 év után újra 
lehet Pestszentimrén temetkezni. Egy 
felszíni, teljesen zárt épületű urnatemető 

épült a templom Ady Endre utcai oldalán 
a templomhoz simulva. Így megvalósul a 
kereszténység ősi elgondolása, hogy az 
elhunyt hívek az élő közösség isten-
tiszteletének közelében, megszentelt he-
lyen pihenjenek. Plébániaközösségünk 
minden vasárnapon Jézus feltámadását, a 
Húsvétot ünnepli. Így megélhetjük, hogy 
Jézus egybefogja az élőket és a holtakat, 
megadja számunkra az örök élet remé-
nyét, és meghív bennünket a szentek 
egységére. 

Az épület 180 m2 alapterületen 1.600 
urnahelyet fogadhat be, és épült egy 
terem a szórótemetésekre is. Az urna-
falak kiosztását a magyar szentekről 
neveztük el: Szent István, Szent Imre, 
Szent László, Szent Margit, Szent 
Erzsébet és Boldog Gizella. Az eltérő 
méretű urnafülkékbe – amelyek megvál-
tása nem évül el - 1-6 urna helyezhető el, 
és a templom oldalfalának támpillérein 
kialakításra került 12 - kiemelt - családi 
urnahely is. 

Az épület fagerendázatú mennyezete 
és téglafalazata meghitt hangulatot 
áraszt, és ugyanezt szolgálja a tetőzet 
alatt körbefutó széles ablaksor és az 
oldal- és felülvilágító ablaksávok, ame-
lyek szép világossá teszik a belső teret. 
A temető bejárati ajtajának maratott üve-
gén a 22. és a 129. zsoltár szövege lesz 
olvasható. Az urnatemető hátsó falán 
látható hatalmas osztott üvegfelület a 
tervek szerint színes üvegablak díszítést 
kap, ami méltó és művészi módon 
hirdeti majd az örök élet reményét.  

Az épület előtt elkészült a térkövezett 
járda és annak két oldalán megtörtént a 
füvesítés, de a szélesebb körű terepren-
dezésre később kerül sor. Az urnatemető 
előtetője az ősz folyamán fog elkészülni. 



Pestszentimrei ÖrömHírLevél   2011. október 

 

3 

Az épületet plébániaközösségünk tag-
ja, Sándor Judit építész tervezte. A kivi-
telezés Sólymos József gyáli vállalkozó 
(NOVIDOM Kft.) érdeme, a műszaki 
vezető szintén közösségünk tagja, 
Horváth István volt. Az építkezés szer-
vezését a plébánia részéről Mártonné 
Barati Krisztina vitte végig, aki az épít-
kezés műszaki ellenőre is volt. Köszönet 
nekik, hogy lelkiismeretes szép munkát 
végeztek. 

„Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben 
hiányom. Zöldellő mezőkön ad helyet né-
kem. Csöndes vizekhez vezet, és lelkemet 
felüdíti… Járjak bár halálsötét völgyekben, 
ott sem félek semmi bajtól, mert te velem 
vagy… Jóság és irgalom jár velem életem 
minden napján, és az Úr házában lakhatom 
örök időkön át.”                           22. zs. 

A mélységből kiáltok, Uram, hozzád, 
Istenem, figyelj a szómra! Fordulj felém, és 
hallgass figyelmesen könyörgésem hangos 
szavára!... Mert az Úrnál van az irgalom, 
és bőséges a megváltás nála. Választott 
népét ő váltja meg minden bűnétől.  129. zs. 

Közösségi Ház  

Többen érdeklődnek a plébániai 
Közösségi Ház sorsának alakulásáról. 
Mivel ez az építkezés egyházközségünk 
legnagyobb vállalkozása és sorsa mind-
annyiunkat érint, rövid összefoglalást 
adunk a fejleményekről.  

A közösségi ház gondolatának magja 
több évi talajban való szunnyadás után 
2009 tavaszán kezdett kicsírázni. Június 
7-én, Szentháromság vasárnapján a 
szentmiséken bejelentettük a Ház ter-
vezését a közösség előtt, és célzott gyűj-
tést hirdettünk meg. A további gondol-
kodás során merült föl, hogy az építke-
zés anyagi fedezetének biztosítására 
szükséges egy urnatemető építése is. 
Ennek előkészítése és tervezése kötötte 
le a következő hónapokat, míg 2010. 
július 29-én sor került az előzetesen 
fölkért három építész koncepciótervének 
bemutatására az egyháztanács előtt. Kö-
zülük a testület Sándor Judit koncepció-
tervét fogadta el. November 2-án végle-
gessé váltak a vázlattervek és decem-
berre beadtuk az önkormányzathoz az 
engedélyezési tervdokumentációt. A ter-
vezett közösségi ház 762 m² össz-
alapterületű emeletes épület, amelynek 
része egy 150 m²-es - emelet belmagas-
ságú - nagyterem. Az épületben iroda, 
hittantermek, raktárak, kiszolgáló blokk-
ok, garázs és egy alagsori terület talál-
ható. (A részletes tervek az érdeklődök 
számára megtekinthetőek a plébániai 
irodában.) 2011. május 25-re elkészült a 
teljes kiviteli tervdokumentáció, és a 
nyár folyamán, júliusban kiadtuk vállal-
kozóknak árajánlat-adásra. Noha – szá-
molva a pénzügyi realitásokkal – kez-
dettől fogva évekre elnyúló, több építési 
ütemben gondolkodtunk, az árajánla-
tokat mégis generál kivitelezésre kértük, 
hogy számot vethessünk a felépítés 
költségeivel. A nyár folyamán 9 vállal-
kozótól megérkezett 6 teljes és három 
részleges árajánlat. Majd egy következő 
fordulóban csak az alagsor megépítésére 
kértünk árajánlatot. Közben az augusztus 
5-én kelt jogerős építési engedélyt is 
megkaptuk. Szeptember 18-án összeült a 
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plébániai képviselőtestület. A beérkezett 
árajánlatok összevetése után, melyek 
bruttó 205 és 277 millió Ft között szór-
tak, világossá vált, hogy anyagi erőforrá-
sainkhoz képest a tervezett épület 
költsége túl nagy, és felelősen nem 
szabad megkezdenünk az építkezést. Az 
építkezés első ütemére közel 35 millió Ft 
állt rendelkezésre, amely 22 millió Ft 
egyházmegyei támogatásból és 13 millió 
Ft plébániai önrészből tevődik össze. A 
képviselőtestület ennek tudatában egy-
hangú szavazással úgy döntött, hogy a 
közösségi ház építésének megkezdését 
elhalasztjuk, és megvizsgáljuk egy ki-
sebb alapterületű közösségi ház terve-
zésének lehetőségét. A kisebb alapterü-
let a majdani épület fenntartását is 
könnyebbé tenné. A döntés meghozata-
lához az is hozzájárult, hogy az urna-
temető megnyitása a kezdetben elő-
irányzott április 22. helyett csak most 
októberben történik meg, féléves csú-
szással, így az urnatemető bevétele is 
elmaradt. Az urnatemető megépítése 19 
millió Ft-ba került, melyet a plébánia 
teljes mértékben saját forrásból, megta-
karításából fedezett. Az urnatemető 
felépülését követő évben vártuk ennek a 
bekerülési költségnek a megtérülését, 
amely eddig a csúszás miatt elmaradt. 

A közösségi házra 2009-ben meghir-
detett célgyűjtés eredményeképpen ed-
dig 12,6 millió Ft adomány érkezett (eb-
ből 1,6 millió Ft a téglajegyek vásárlá-
sából). Ezeket az adományokat továbbra 
is elkülönítetten kezeljük, és a közösségi 
ház építésére fogjuk felhasználni. 

Mivel azonban a közösségi élethez 
szükséges tereknek jelenleg híján va-
gyunk, a közösségi ház megépüléséig a 
plébánia tetőterének beépítésével alakí-
tunk ki hittantermeket a lehető leghama-
rább. Ehhez a tetőszerkezetet sem kell 
megbontani, csak nagyobb világítóabla-
kokat behelyezni. 

A közösségi ház megépítéséről nem 
mondtunk le. Keressük a legjobb meg-
oldást, amely a realitásokat figyelembe 
véve megvalósítható, ugyanakkor haté-
konyan szolgálhatja közösségünk to-
vábbi fejlődését. Kérjük mindenki imáit, 
hogy a Jóisten áldása kísérje erőfeszíté-
seinket.                            - plébános - 

 
Elsőáldozás 

Hittanosaink október 9-én járultak el-
sőáldozáshoz. 15 gyermek fehér ruhá-
ban, kereszttel a nyakában, a szőlőfür-
tökkel és kalásszal dúsan feldíszített ol-
tár körül. A gyermekek közül kérdeztünk 
néhányat:  

Nekem az tetszett, amikor énekeltünk 
és minden felnőtt szem ránk irányult, 
hogy vajon mit tudnak ezek az elsőál-
dozók, akik most érzik, tapasztalják 
Isten nagyságát.                    G. Beni 

Már nagyon vártam, hogy elsőáldozó 
lehessek. Végre eljött ez a vasárnap is. 
Örültem, hogy nagyszüleim, unokatest-
véreim és a tanító nénim eljöttek, hogy 
megnézzék ezt a szép ünnepet. Élveztem 
az ünnepélyes bevonulásunkat, bár előtte 
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a szél mindig elfújta gyertyáinkat. Na-
gyon izgultam, főleg akkor, amikor Már-
ton atya elém lépett és megáldoztatott. 
Még sohasem láttam ilyen szépnek a 
templomot!                               B. Boti 

Vasárnap volt az elsőáldozásom. Már 
régóta készültem erre a napra. Szom-
baton gyóntunk, és utána magunkra 
vettük a tiszta, fehér ruhát. Márton 
atyától egy szép fakeresztet kaptunk, 
amit Medjugorjéból hozott nekünk. A 
vasárnapi szentmisén az volt a legszebb, 
hogy az ostyát mi vihettük oda Márton 

atyának az átváltoztatáshoz. Amikor ha-
zamentünk, nagy ünnepléssel köszöntött 
a család. Nagyon vártam ezt a napot, és 
most már minden vasárnap magamhoz 
vehetem Jézus Testét.            Sz. Fülöp 

Emlékezetes lesz egész életemben. 
Előtte egy kicsit izgultam. Utána egy 
picit elgondolkodtam rajta, és ekkor vet-
tem észre, hogy ez csodálatos dolog. 
Csodálatos, hogy elsőáldozó lehettem. A 
lelkem mélye megváltozott. Más Jézus-
sal a szívemben. Várom már a következő 
találkozást.                              S. Kincső 

Elsőáldozáskor a lelki készület és a 
kegyelem nem csak a gyermekek osz-
tályrésze. Az egész család részesülhet 
belőle. Két szülő is megosztotta velünk, 
hogy mit jelentett nekik gyermekük első-
áldozása: 

Megható élményben volt részünk, 
mert zengett a zene és az ének, csillogó 
szemmel vonultak be a gyerekek kezük-
ben az égő gyertyákkal, és hátrapillantva 
láthattam az egész nagy családot nagy-
szülőkkel, testvérekkel és azok család-
tagjaival. Régen nem voltunk így együtt 
templomban. Az elsőáldozás nálunk 
igazi családi öröm, a gyerekek maguk-
hoz vették az Eucharisztiában jelen lévő 
Jézus Krisztust, megerősítették a kato-
likus közösséghez tartozásukat. Ez a 
hangulat, a közösséghez tartozás öröme 
érződött a szertartást követő uzsonna 
alatt is, ahol a gyerekek olyan jól érezték 
magukat, hogy alig akartak felállni, pe-
dig az éhes vendégsereg otthon már 
türelmetlenül várt ránk.         G. Tünde 

Izgatottan készültünk erre a szép nap-
ra, amikor kisfiam először részesülhetett 
Krisztus testéből és véréből. A templom 
csodálatosan fel lett díszítve, gyermeke-
ink, mint megannyi kis angyal vonultak 
az oltár elé. Kicsit megszeppenve, de 
nagy áhítattal figyelték Márton atya 
minden szavát. Nagyon megható volt az 
egész szertartás, a gyerekek ügyesen 
énekeltek és mondták az imákat. Külön 
öröm volt nekem, hogy ezen a szent-
misén olvashattam először én is kö-
nyörgést, így még inkább közös lett az 
ünnep gyermekemmel. Köszönjük Már-
ton atyának és a hitoktatóknak, Andinak 
és Juditnak, hogy felkészítették gyerme-
keinket és minket erre a felejthetetlen 
napra! Kisfiam és én már nagyon várjuk, 
hogy vasárnaponként ezentúl együtt já-
rulhassunk szentáldozáshoz.  B. Zsuzsa 

 

Bérmálkozás 2011 

Két héten belül dupla kegyelem aján-
dékát kapta meg egyházközségünk, ami-
kor az elsőáldozás utáni vasárnapon Dr. 
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Székely János esztergom-budapesti se-
gédpüspök a bérmálás szentségét szol-
gáltatta ki 15 bérmálkozónknak. Közü-
lük tízen ifjúsági hittanosaink, öten fel-
nőtt bérmálkozók. Az Úr lelke erősítse 
meg bennük a szolgálat és a tanúságtétel 
ajándékát. 

Eddig éreztem, hogy Isten velem van, 
most már tudom is, ugyanis a bérmálás 
megerősítette kapcsolatunkat, tisztán 
tudtomra adva, hogy örökké szól, s 
állandó jelenléte mellett Rá mindig szá-
míthatok, így növelve bennem a jó cse-
lekedetek és a vele kettesben eltöltött 
több idő iránti indíttatást.       Sz. Emese 

A bérmálkozáson nekem a prédikáció 
különösen tetszett, mert úgy éreztem, 
hogy hozzám szól. A történet Teréz 
anyáról különösen megfogott. Ő fényt 
tudott vinni a sötétségbe. Remélem, 
hogy a Szentlélek erejével én is fényt és 
hitet tudok vinni a családomba. T. Kriszti 

Egy bérmaszülő tapasztalata: 
Lélekjelenlét. Egyik kedvenc szavam. 

A bérmálásra készülve abból a megkö-
zelítésből elmélkedtem ezen, hogy való-
ban jó példa-e az életem mások számá-
ra? Van-e bennem életet adó Lélek? Jó 
volt végiggondolni sok élethelyzetet, 
amiben az erőfeszítéseim mellett vagy 
helyett a Szentlélek jelenléte termett 

gyümölcsöket; amikor erőt kaptam vala-
mi feladathoz. Rájöttem, hogy bérma-
szülőként nem példamutató cselekede-
teket kell végrehajtanom, hanem meg 
kell nyitnom magam a Szeretetre, a többi 
pedig „csak” Lélekjelenlét…    Cz. Kati 

Közösségünk egy tagjának élménye a 
bérmálkozásról:  

Számomra nagy élmény volt a múlt 
vasárnapi bérmálkozási szentmise. En-
gedjétek meg, hogy a számos bensőséges 
mozzanat közül néhányat megosszak 
Veletek. A szertartás nagyon meghitt 
volt, minden olyan békésen, jól szerve-
zetten zajlott. Biztos vagyok benne, 
hogy ez a Szentlélek ajándéka volt, 
akinek jelenlétét egész idő alatt érezni 
lehetett. Nagy öröm volt a szívemben, 
hogy Isten Szeretetének Lelkével lép-
hettünk kapcsolatba, ilyen „nagyobb 
közösségi szinten”, azzal a Személlyel, 
akinek sokszor alig-alig szentelünk fi-
gyelmet. Volt, aki megkapta - milyen 
szép volt látni az izgatott arcokat! -, volt, 
aki „felszította magában” a Lélek Tüzét, 
mivel korábban már részesült ebben a 
szentségben. Székely püspök úr igazán 
hiteles, alázatos részvétele, szeretetteljes 
tanítása tovább emelte bensőnket az Úr 
felé. Ahogy utalt rá, minden bérmáláskor 
„nagyot dobban az egyházközség szíve.” 
A bérmálkozók szívével együtt az én 
szívem is nagyot dobbant. Hálás vagyok 
az Atyának ezért az élményért, és kívá-
nom, hogy sokszor átélhessük a Lélek 
érintését és ezt mások is észrevegyék 
rajtunk.                                       K. E. 

 

Tisztaság imaest 

Egy pár héttel ezelőtt hittan helyett 
bekapcsolódtunk egy imaestbe, ami a 
tisztaságban megélt házasságról és a 
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tisztaságról szólt. Egy olyan szóról, ami 
a mai világban talán már az értékek 
közül is kikerült. Manapság, amikor 
folyamatosan kapjuk a testiségbe hajtó 
impulzusokat a tévéből, a médiából, 
barátainktól, és ismerőseink többségétől, 
elég nehéz keresztényként tisztaságban 
megélni a párkapcsolatainkat, sőt az 
életünket is! Nehéz, de nem lehetetlen! 

Néha, amikor szóba került ez a téma, 
hozzászóltam, mint keresztény, például a 
legjobb barátommal is sokat vitatkozunk 
erről. Általában azt mondja, hülye vagy, 
hogy mindent kihagysz az életedből, 
mert keresztény vagy. Én erre azt mon-
dom neki, hogy lehet, hogy kihagyok 
sok dolgot, de úgy gondolom, megéri 
várni, és a tisztaságomat megőrizni 
annak, akit szeretek. Ekkor jön a semmi 
szöveg, amit mindenki tapasztalhatott 
már, hogy maradinak, szentfazéknak, a 
jót elutasítónak titulálnak. És így foly-
tatódhatna a beszélgetés sokáig... 

Ez az este megerősített és küldetésre 
indított, hogy nyugodtan vitatkozzak, be-
szélgessek erről másokkal. A tanúság-
tevő fiatal házasok történeteikkel bizo-
nyították, hogy jobb a tisztaságban 
megélt párkapcsolat, és hogy a tisztaság 
nem csak az, hogy nem fekszünk le 
egymással, hanem hogy nem a saját 
vágyainkat elégítjük ki, és a másiknak 
akarjuk ajándékozni magunkat. A 
jövőbeni vitákhoz pedig a püspök atya 
szavait véstem fejembe, hogy tudjak 
mondani valamit arra a vádra, hogy 
elutasítod a jót! Mégpedig ezt: a 
keresztények értékelik, többre becsülik a 
tisztaságukat és magukat annál, hogy 
odaadják azt az első jöttmentnek. Miért 
is jó ez? Mert ez a legnagyobb ajándék, 
amit a másiknak odaadhatunk, és ezt 
talán még egy világi ember is értékeli.  

De nekünk keresztényeknek még 
többet jelenthet, mert magunk odaaján-
dékozása a szeretetben Jézushoz tesz 
hasonlatossá, ahogy Önmagát nekünk 
adja az áldozásban. És ennél nagyobb 
szeretetben és ajándékban hogyan is 
részesíthetnénk bárkit is?        N. Stefán 

 
Kisifis hétvége – új kezdet 

Három szomszédos plébánia összefo-
gott, hogy a kerületi ifjúsági élet új nem-
zedékének adjon kitörési lehetőséget. A 
megszólítottak a 7-8-9. osztályos hitta-
nosok, akiknek heti hittanóráját ugyan-
arra a napra időzítették, és havonta 
egyszer közös hittanórát tartanak más-
más plébánián. Ebben a kalandban vesz 
részt plébániánk is. Hogy a csoportok 
közeledését segítsék, egy rendkívüli mi-
nitábort hirdettek ennek a korosztálynak, 
amire Tahiban került sor szeptember 
utolsó hétvégéjén. 34 fős csapat gyűlt 
össze az atyákkal együtt. A nyitóesten a 
bemutatkozás nagy körben történt játé-
kos és ötletes módon. Előzőleg minden-
kinek önmagáról kellett öt kérdésre 
informatív válaszokat írnia egy lapra, 
majd ezeket megosztva „dobták egymás-
nak a labdát”, azaz egy nagy zsineg 
gombolyagot, de úgy, hogy akinél járt, 

az megfogta feszesen a zsineget, és 
legombolyítva dobta tovább. Így szép 
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lassan egy „kapcsolati háló” formálódott 
a körön belül, míg legvégül Zsolt atya 
ezt a finom szövedéket hozta példának 
ahhoz, hogy milyen erős lehet egy jézusi 
közösség összetartó ereje. És hogy 
illusztrálja is, hogy a vékony, gyönge 
zsineg ilyen összefonódásban mit bír el, 
egy fiút kért meg, hogy feküdjön rá erre 
a hálóra. Hitetlenkedve néztük, de láss 
csudát, a háló szakadás nélkül megtar-
totta Tibit, épp a mi egyik hittanosunkat. 
„Ezt szeretnénk tehát építeni egymás 
között!” – zárult a hatásos evangéliumi 
szemléltetés. Így indult az izgalmas hét-
vége, amibe belefért egy fergeteges nagy 
métameccs Visegrádon, utána egy nem 
kevésbé jókedvű ebéd az Ételbárka nevű 
Duna-parti étteremben, és átkompolva a 
folyón bekapcsolódtunk a Nagymarosi 
Ifjúsági Találkozó szabadtéri zárómi-
séjébe. Kérjük a vidámság Lelkét és ha-
sonló nyitottságot az elkövetkező talál-
kozókra! 

 

Család munkacsoport alakult! 

Megalakult plébániánkon a Család 
munkacsoport (CsMCs)! Az idei Család 
Évében két házaspárt kért fel Márton 
atya, hogy legyen koordinálója és ve-
zetője a plébániai családpasztorációnak. 
Pálfalvi László és Bet, valamint Fülöp 
Dániel és Csilla vállalták ennek szolgá-
latát, és megalakították a munkacso-
portot. Hamarosan a közösség elé lépnek 
terveikkel, de addig is kérik, hogy aki 
szeretné segíteni a munkacsoport mun-
káját ötletével, fölvetésével, konkrét 
szolgálatával, bátran keresse meg őket 
telefonon, e-mailben vagy személyesen. 
Pálfalvi Laci: 

30/343-4827; lpalfalvi@gmail.com 
Fülöp Dani 

20/663-2511; dfulop75@gmail.com 

November felé 

Szomorkás időszaka ez az ősznek, bú-
csúzunk a napos októbertől, a kirándu-
lóhelyektől, közeledik a ködös november 
és a temetőlátogatások ideje. Bár a 
halottainkról való megemlékezés nem 
köthető csupán egy hónaphoz vagy 
egyetlen naphoz, ebben az időszakban 
mégis gyakrabban gondolunk rájuk és az 
elmúlásra. Sokszor járok már én is gon-
dolatban egy kicsi falu hajlott hátú teme-
tőjében, a szüleim sírjánál. 

Illik-e megírni a halált, tartozhat-e 
másra, mint a szűk családra? A válasz 
akkor lehet igen, ha ebben a Jóisten 
végtelen szeretete és irgalma mutatkozik 
meg, és ez bátorítást, reményt adhat 
mindazoknak, akik nehezen birkóznak 
az elmúlás gondolatával. 

Édesapám halála életem legmegrendí-
tőbb és legfelemelőbb eseménye is volt 
egyben. Megdöbbentő megtapasztalása 
az ima erejének, a Jóisten figyelmének. 

Húsvét utáni első hétvége, az Irgal-
masság Vasárnapja előtti szombat. Édes-
apám már nagyon gyenge. Gégerákot 
állapítottak meg nála kb. fél évvel ko-
rábban. 86. évében járt, szembenézett az 
elmúlással, műtétet nem akart. Otthon 
ápolta a nővérem. Bár döntésével egyet-
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értettünk, mi is szembenéztünk a „lehe-
tőségekkel”: fuldoklás, kórház, gégemet-
szés, lélegeztető gép. Folyamatosan 
imádkoztunk, hogy mindezt elkerülhes-
se, otthonában maradhasson, ne szen-
vedjen sokat. Bár fokozatosan gyengült, 
fájdalomcsillapító nem kellett. A beszéd 
már akadozott, nagyon rossz lehetett ne-
ki, hogy sokszor nem értettük, mit mond. 

Szombati munkanap volt, a gyerekek 
iskolában, a férjem érezte meg, hogy 
menni kell hozzá, szerencsére szabaddá 
tudta tenni magát. Hazaértünk, édesapám 
az ágy szélén ült. Fáradt szeme fel-
csillant. Hogy vannak a gyerekek? - 
kérdezte rekedten, de teljesen érthetően. 
Akkor nem tudtuk, hogy ez lesz életének 
utolsó mondata, szívszorító bizonyítéka 
annak, hogy egész életében mennyire 
szerette kilenc unokáját. Ebédidő volt, 
megetettük, bevette a gyógyszerét, ami-
től mindig elaludt egy időre. Kihasz-
nálva ezt, a temetőbe indultunk. Édes-
anyám sírjára vittünk virágot. Vele egy 
sorban nyugszik tíz évesen váratlanul 
elhunyt unokahúgunk, Mária Virág. 
Váratlan balesete nagy trauma volt nem-
csak a rokonság, hanem az egész falu 
számára, de valami titkos kegyelem is, 
mert halála után csodálatos imameg-
hallgatások tanúi lehettek a fásult lelkű 
falusiak. Sírjánál most mi is az ő 
közbenjárását kértük édesapánkért, majd 
bízván abban, hogy ezt már édesanyánk 
is megteheti, kértük őt is, hogy könyö-
rögjön édesapánkért, a jó halál kegyel-
méért. Aztán siettünk haza. Furcsáll-
ottam, hogy a papa most nem alszik. 
Várt? Éreztem, hogy innentől nem 
mozdulhatok mellőle. Leültem, öreg, 
csontos kezét a rózsafüzérrel két kezem-
be fogtam. Imádkoztunk, ő már csak 
némán, a szemével simogatva, én a 
könnyeimmel locsolva az értünk oly so-

kat dolgozó kezet. Kettesben voltunk és 
azt hiszem, ezt ő is így akarta. Már annyi 
időre sem mertem elmozdulni, hogy a 
nővéremet hívjam. Figyeltem a léleg-
zését, az időnkénti kapkodás sokkal 
nyugodtabbá vált. Az imádságon kívül 
nem jött más szó a számra. A lélegzetek 
közötti idő hosszabbodott, majd egy 
végtelennek tűnő szünet után egy erő-
teljes sóhajtás. Ekkor már tudtam, hogy 
az oly hosszú bezártság után végre kinn 
van a tavaszi napsütésben, látja a házát, 
a zöldellő határt és végre átölelheti egy-
szerre az összes unokáját. 

Nem gondoltam volna soha, hogy lé-
tezik ilyen, de a halála után nem fáj-
dalmat, hanem végtelen nagy örömöt 
éreztem, megtelt a szívem hálával és 
boldogsággal, mert rájöttem, hogy a 
Jóisten mérhetetlen kegyelme, hogy 
utolsó órájában édesapámmal lehettem. 
Mindaz, amit imáinkban kértünk, csodá-
latosan megvalósult, a közbenjárók kö-
nyörgése is meghallgattatott – ég és föld 
összeért.                                       L. E. 

 

Teremtésvédelem hete 

Szeptember utolsó hetében, a korábbi 
évekhez hasonlóan, a Magyarországi Egy-
házak Ökumenikus Tanácsa meghirdette a 
teremtés ünnepét – teremtésvédelem hetét 
abban a reményben, hogy azokban a 
napokban gyülekezeteink és intézménye-
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ink hálát adnak a teremtés csodájáért és 
annak védelmére újra elkötelezik magukat 
különös tekintettel a mértékletességre és 
újrahasznosításra. E hét keretén belül két 
programon vehettek részt közösségünk 
tagjai. 

A nyílászáró szigetelési bemutatón egy 
rendkívül egyszerű és kis költségvetésű, 
de tartós és hatékony megoldást ismerhet-
tünk meg a fa nyílászárók utólagos hőszi-
getelésére. A résztvevők a cserkészházban 
elsajátították a nútmaró-gép használatát és 
lehetőséget kaptak a szerszámok kedvez-
ményes bérlésére. Közösségünkben eddig 
három család otthonában kerültek javí-
tásra az elöregedett nyílászárok. A ked-
vezőbb fűtésszámlák mellett a környezetü-
nkre gyakorolt negatív hatások csökken-
tése különösen fontos számunkra, ezért 
támogatunk és próbálunk népszerűsíteni 
minden olyan gyakorlati megoldást, amely 
ezt a célt szolgálja. Szívesen nyújtunk 
segítséget minden érdeklődőnek a témával 
kapcsolatban a +36/70-512-0975 telefon-
számon. 

A csere-bere napon már megunt, vagy 
feleslegessé vált, de még használható 
tárgyaink cserélhettek gazdát a plébánia 
kertben. Az ilyen jellegű programokkal 
erősíteni szeretnénk közösségünk tagja-
iban, hogy a feleslegessé vált tárgyaik, 
mások számára még hasznos értékek 
lehetnek. Fontos szempont volt, hogy 
használható, nem lomtalanításra szánt 
tárgyak kerüljenek az asztalokra. Amíg a 
felnőttek „alkudoztak”, addig a gyerekek 
hulladékból értéket kézműveskedtek és 
újrahasznosított társasjátékokat próbál-
hattak ki. Jó volt látni gyermekeink örö-
mét, ahogy játékaikat elcserélve új 
kincsekre leltek és talán sikerül elültetni a 
szívükben, hogy nem csak a boltban a 
polcról leemelt, becsomagolt játékoknak 
lehet örülni… 

A hét szellemébe fogadjátok szeretettel 
Angelo Vigano „Beszélj nekem Istenről” 
című írásából a következő gondolatokat: 
A természet az élet tanítója, a legrégibb és 
legbölcsebb. A primitív népektől a leg-
fejlettebb civilizációig mindenki látogatta 
ezt az iskolát. Mégis, ma az ipari ember 
jobban kedvel egy más irányzatot, pedig 
ha azt akarja, hogy gyermekei vissza-
menjenek az „Anyaföld” iskolájába, na-
gyobb figyelmet kel szentelnie ritmuinak 
és valóságának. Az emberi munka afelé 
irányul, hogy termeljen-fogyasszon, 
szennyezzen. Nemzedékünknek meg kell 
tanulnia a szolidaritás és közös megosztás 
kul-túráját, a lemondást a feleslegesről. 
„Ha még oly tökéletes is valaki az 
emberek fiai között, de tőled való 
bölcsességének híjával van, semmibe kell 
venni…Nálad a bölcsesség, ismeri műve-
idet, jelen volt amikor a világot terem-
teted, és tudja, mi kedves szemedben és 
mi helyes a parancsaid szerint (Bölcs 
9,6.9) 

A föld első emberei mindent megkap-

tak, mi, modern emberek, nem tagad-
hatjuk meg tőle hálánkat: vérünk, fajtánk, 
törzsünk, műveltségünk és történetünk 
hozzákötődik a „Föld” gyökereihez és 
sajáts-, ahol élünk. 

Az ember elveszti a természet iránti 
szeretetét, ha már nem keresi Istent, 
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amikor olyan tudással töltekezik, ami nem 
bölcsesség, amikor olyan nyelven beszél, 
amelyből hiányzik a szeretet; amikor a 
műszaki ismeretek elfojtják a költészetet, 
és a művészetet és az ember elveszíti a 
természet nyelvét. 

         Teremtésvédelmi munkacsoport 

Urnatemető takarítás 

Mindig nagy ajándék – elsősorban a 
résztvevőknek -, ha egyházközségünk-
ben társadalmi munkában mozdulnak 
meg sokan. Erre került sor október 8-án, 
amikor urnatemetőnk építkezés utáni el-
ső nagytakarítására hívtuk a testvéreket. 
Jöttek is, vagy tízenöten és megfogták a 
partvis végét vagy a felmosórongyot. Az 
építési szemét kihordása után kezdődött 
a nagy por kisöprése, majd a kisebb por 
kisöprése, és az első és második, satöbbi 
felmosás, ahogy már az ilyenkor lenni 
szokott. Mindenki megtalálta a neki való 
feladatot. Volt aki a földön kapirgálta a 
festéknyomokat, más a felső ablaksoron 
csüngött. Délre a munka véget ért, és a 
gondos gazda szemével méregethettük a 
kitakarított épületet. Külön ajándék volt, 
hogy minden egész órában megálltunk 
egy percre, hogy imádkozzunk egy ne-
héz időszakát élő családért egyházköz-
ségünkből. Köszönjük a munka szerve-
zését Hős Csabának. 
 

Önkéntes hozzájárulás  
(egyházi adó) 

Kérjük a testvéreket az évenkénti 
önkéntes hozzájárulás befizetésére. Ez 
fedezi épületeink és közösségünk kiadá-
sait. A püspöki kar ajánlása szerint ez a 
jövedelem 1 %-a. A hozzájárulást kész-
pénzbefizetési (sárga) csekken is be 
lehet fizetni egyházközségünk részére. 
Csekkek a templomban és az irodában 
vannak kitéve. Természetesen személye-

sen is lehet rendezni a hozzájárulást az 
irodában vagy szentmisék után a sek-
restyében. Kérünk Benneteket, hogy 
anyagi hozzájárulásotokkal támogassá-
tok egyházközségünket! 

 

Plébániánk honlapcíme: 
www.pestszentimre.plebania.hu 

Híreket, fényképgalériát és ismertetőket 
találsz! 

 
Urnatemető 

Lehetőség van urnatemetőnkben urna-
helyek megváltására, és a szerződések 
megkötésére. Az urnafülkék megváltása 
el nem évülő! 

Az urnafülkék megváltási árai: 

Férőhely 
(urna/urnafülke) 

Ár 
(Ft, ÁFÁ-val)

1 165.000.-
2 270.000.-
3 330.000.-
4 420.000.-

5-8 100.000.- 
/urna

 

Plébániánk bankszámlaszáma: 
Pestszentimrei Római Katolikus Plébánia 

10103881-45238100-01000004 

 
Hirdetések 

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

A Nyugdíjas Klubot minden második 
hétfőn délután 3-tól 5-ig tartjuk az év
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páros heteiben, amelyre szeretettel vár-
juk idősebb testvéreinket imára, beszél-
getésre, kötetlen együttlétre. Legköze-
lebb október 31-én. 

A felnőtt kezdő hittancsoportba 
azokat a felnőtteket hívjuk, akik most is-
merkednek keresztény hitünkkel vagy 
szeretnék azt elmélyíteni, akár nincsenek 
is megkeresztelve. Ez a hittan kéthetente 
(az év páratlan heteiben), kedden este ½ 
9-től van. Legközelebb okt. 25-én. 

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

Néri Szent Fülöp nevét viselő gitáros 
ifjúsági énekkarunk szeretettel várja a 
régi és új énekkarosokat. A próbák idő-
pontja vasárnap reggel 9-től a plébánián. 
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.  
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 

2011/2012-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) 

Csütörtök  6 óra 

3. osztály 
(elsőáldozók II. év) 

Szerda  ½ 5 óra 

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

8-9. osztály (Kisifi) Csütörtök  6 óra 

10. o.-tól és egye-
tem eleje (Nagyifi) 

Szerda  6 óra 

„Net for God” Ifi 
csoport 

hónap 4. csütörtök  ½ 8 

Házas hittan hónap 2. péntek  ½ 9
Felnőtt kezdő 
hittan 

Kedd  ½ 9 (2 hetenként 
páratlan hetek) 

Felnőtt Katekézis 
és Bibliaóra 

Kedd  8 (2 hetenként 
páros hetek) 

 
A hittanok helyszíne a plébánia kert-
jében lévő „Cserkészház” (amelynek be-
járata a Címer u. felőli oldalon lévő kert-
kapunál van) vagy a plébániai tanács-
terem. 

A hittancsoportokhoz az év 
folyamán később is lehet csatlakozni. 
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