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

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.  

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

Plébániánk felnőtt énekkara, a Szent 
Imre kórus csütörtök este ½ 8-kor tartja 
próbáit a Cserkészházban. Várja az új 
kórustagokat! 

Néri Szent Fülöp nevét viselő gitáros 
ifjúsági énekkarunk várja a régi és új 
énekkarosokat. A próbák időpontja szer-
da este 7 és vasárnap reggel 9. 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 
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
7-9. osztály (Kisifi) Csütörtök  ½ 7 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 kertjében 
lévő „Cserkészház” (amelynek bejárata a 
Címer u. felőli oldalon lévő kertkapunál 
van) vagy a plébániai tanácsterem. A hit-
tancsoportokhoz az év folyamán később 
is lehet csatlakozni. 
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szerkesztő: Bönöczk Péter, tel.: 06-20-555-1160, E-mail: p.bonoczk@freemail.hu. 
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Karácsony 2011 
 
 

  „Ó, boldog Betlehem, áldások városa, 
  ott sír a védtelen, bús árvák támasza, 
  Földiek öröme, égiek szent gyönyöre, 
  Ne sírj, kis Jézuskám!” 
Egyik legszebb karácsonyi énekünk 
versszaka csodálatosan ötvözi kará-
csony misztériumát. Csupa meghök-
kentő ellentmondás, különös para-
doxon. A megszületett Istenfia sír, mint 
egy védtelen, mégis ő – 
gyermekségében! – az 
árvák támasza. Ennyire 
megfoghatóan fejezi ki 
az ének azt, amit a te-
ológia úgy fogalmaz 
meg: Jézus Krisztus tel-
jesen ember és teljesen 
Isten. Emberségében, 
családba születve a tör-
ténelem viharai hány-
ják-vetik, földi hatal-
masságok óriáshullá-
mai veszik hátukra, hogy aztán le-
dobják Betlehem határában. De bár-
hová vetik ki a hullámok, ott maga köré 
szelídíti a jóakaratúakat, a tárgyak, 
városok is fényleni kezdenek, és az 
ének tanúsága szerint még Betlehem is 
boldog, pedig kivetette magából a 
Megváltót. Így mutatja meg az Isten, 

hogy a szeretet végső természete sze-
rint csak inkluzív lehet, azaz befogadó. 
Nem is tud más lenni. Akkor is, ha 
néha keserű tapasztalatunk - Villon 
szavaival élve -, hogy „Befogad és ki-
taszít a világ”. Ezért érdemes meglátni 
a Betlehemi történetben, ahogyan a 
Szentcsalád megnyitja ideiglenes ott-
honát boldog-boldogtalan előtt. Érkez-

nek a pásztorok, a böl-
csek, érdeklődő szom-
szédok, ha úgy tet-
szik… Újszülött gyer-
meket babusgatva sem 
zárják magukra az aj-
tót. Nem is lehetséges, 
mert a Kisded érkezé-
sén tűnődve Mária és 
József előtt világos: az 
Úr Isten által ők a be-
fogadottak. 
A fenti énekben az is 

szép, ahogy előhívja az éneklőből a 
nemesebb emberi érzéseket, amiket 
nem kell szégyellni. De érdemes meg-
szentelni. Elfogadja az Isten, tőlünk, 
emberektől, ha féltő szeretettel vesszük 
körül a Kisdedet, hisz EMBER lett: 
„Ne sírj, kis Jézuskám!” 
Áldott Karácsonyt!         Márton atya  
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Adventi lelkinap 
December 10-én több mint 40-en 

gyűltünk össze, hogy adventi lelki napon 
vegyünk részt. Örültünk, hogy a megje-
lentek korosztálya az ifjú házasoktól a 
nyugdíjasokig ért. Talán csak az ifjúsá-
got hiányoltuk. A lelki napot Dr. Kozma 
Imre atya, irgalmas rendi szerzetes, a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke 
vezette. Érződött a tengernyi élettapasz-
talat, a radikális odaszánás és a kritikus 
Egyház-szeretet. A résztvevőket ebéddel 
is megvendégeltük. A napot végül szent-
misével zártuk – szokás szerint – a plé-
bániateremben. Imre atya egyik elmélke-
déséből adunk közre egy részletet:  

Korunk egyik nagy baja, hogy túl-
ságosan meghatároz bennünket a világ. 
Túl nagy hatással van ránk az, ami 
körülöttünk történik. Inkább a világ van 
hatással miránk, mint mi a világra. Nem 
mi evangelizáljuk a világot, hanem a 
világ evangelizál minket. Ez rossz. Saj-
nos látni kell, hogy a prófétai lelkület, az 
a lelkület, ami kockáztat, mintha hiá-
nyozna egyházunk életéből. Az egyház 
prófétai. A próféta az, aki Isten nevében 
beszél, vagy aki Isten szemével látja a 
történéseket. Ez kockázatos. A prófétákat 
általában megölték. Jobban féltjük az 
irhánkat annál, hogy ebbe belemennénk. 
Pedig kockázatvállalás nélkül, higgyék 
el, nincsen kereszténység. Ha az életem-

re visszatekintek, minden jó akkor tá-
madt, amikor az ember kockáztatott. 
Minden. Amikor nem, akkor olyan lan-
gyosan ment az élet. Keresztény élet 
kockázatvállalás nélkül nincs.  

Hittanos kirándulás!!! 
Téged is várunk (általános iskolá-

soktól az ifjúságig) 2011. december 
30-án (pénteken) egy túrára a Budai-
hegységbe. A táv 7-8 km. Indulás kö-
zösen a Plébániáról 8:30-kor. Hozzál 
egész napra elemózsiát és innivalót, 
esőkabátot, túrázásra alkalmas ruhá-
zatot és cipőt. Az utazáshoz 8 db 
buszjegyet vagy bérletet. Hazaérkezés 
délután 5 óra körül a plébániára. 
Szeretettel várunk: Czinege Jani és 
Kati. Tel.: 06-30/285-8664 

 

Mikuláskeresés 2011 
Tavaly voltunk először Mikulás-

keresésen az erdőben. Akkor még nem 
tudtuk, mire számítsunk, de idén már 
nagyon tudatosan készültünk erre az 
eseményre. A gyerekeim mást és mást 
vártak. Kislányom az igazi Mikulást 
szerette volna látni, fiam pedig az 
erdőben akart bóklászni a barátaival. 
Csomagjainkat szigorúan nem átlátszó 
zacskóból csempésztük át a piros 
karszalagosok zsákjába. Kedvünket még 
a szemerkélő eső sem szegte, sőt… 
Sétálhattunk az esőben, nyugodtan akár 
nyakig összesározhattuk magunkat. Ez a 
körülmény ugyan valamivel jobban 
felvillanyozta a gyerekeket, mint az 
anyukákat, azért mégsem bántuk annyira 
az „égi áldást”. A fiúkból indulás után 
kis csapat verbuválódott, hamar az élre 
törtek, és természetesen ők érték el 
először a kis tisztást. A fák között 
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sikerült szabadsággá, értelemmé, szép-
séggé emelnünk. A valódi ünnep: az idő 
és az öröklét érintkezése. Igaz, csak 
pillanatra tarthat, órákra vagy pillana-
tokra, de enélkül a „pillanat” nélkül 
puszta körforgásba merül vissza nap-
tárunk.  

Amikor kihagy az ünnepből a mege-
melő többlet, ebben valami mélyebb és 
alapvetőbb baj árulja el magát. Egész 
hitünket, annak mélységét, forrását kell 
megvizsgálnunk. Harcba kell szállnunk 
azért, ami elveszett, hogy a járulékos 
elemek nyomasztó romhalmaza alól 
ismét kiszabadítsuk a lényeget: emberi 
időnk isteni jelentését.  

De ehhez ismét egész hit kell, s nem-
csak az adott egy-két nap, hanem az 
egész esztendő erőfeszítése, istenkere-
sése.  

A tét nem kevesebb: vissza tudunk-e 
találni a valódi evangéliumi hit és 
szeretet vonzásába, vagy mind kilátásta-
lanabbul messze sodródunk tőle. Életünk 
monoton körforgását számunkra egye-
dül ez a tengely emelheti az öröklét 
jelképévé, a mennyei körök előképévé. 

                                  Pilinszky János 

 

 
 

Plébániánk honlapcíme: 
www.pestszentimre.plebania.hu 

Hírek, fényképgalériák és ismertetők! 

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! 

 

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.
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Köszönetmondás 
Köszönjük a XVIII. kerületi önkor-

mányzatnak a 2011-ben elnyert pályázati 
támogatásokat. A következő támogatá-
sokat nyertük el: Nyári hittantáborunkra 
70.000.-; urnatemető előtetőjének építé-
sére 972.000.-; adventi programokra 
160.000.- Ft, valamint ingyen buszt biz-
tosított két minitáborunk és a nyári tábor 
utazásához. 
A Főegyházmegyétől a nyári táborokra 
130.000.- Ft támogatást kaptunk. 
A Budapest Bank Alapítványtól ifjúsági 
programokra 200.000.- Ft-ot nyertünk. 
Az NCSSZI-től (Nemzeti Család- és 
Szociálpolitikai Intézet) a nyári családos 
táborra 400.000.-, az őszi gyermek prog-
ramokra 263.250.- Ft-ot pályáztunk.  

Mindezekért a támogatásokért köszö-
netet mondunk! 

 

Novemberre elkészült templomunk be-
járatához az új szélfogó függöny. Temp-
lomunk nehezen tartható, viszonylagos 
melegének megőrzésében ez nagy segít-
séget jelent. A hidegebb napokban – ami-
kor odakint mínuszos idők járnak – va-
sárnapra így is csak 12-14 fokig tudjuk 
felfűteni a templomot. A méltó és szép 
szélfogó elkészüléséhez Kovács István-
nak, megvarrásához Farkas Ildinek mon-
dunk köszönetet. 

Templomunk karácsonyi díszítéséhez a 
négy nagy fenyőt idén is Világosné 
Dörfler Ágota adományozta. Köszönjük! 

Jaszper Marcsinak köszönjük, hogy 
egész éven át lelkiismeretesen takarította 
egymaga a templomot. 

 

Karácsonyi gondolatok 

Tudjuk, a karácsony a szeretet ünne-
pe. Az ajándékozás gesztusának is ez az 
értelme: önmagunkat, önmagunknak egy 
„részét” ajándékozzuk, adjuk oda má-

soknak. De ez a jelképes gesztus akkor 
valódi, ha nem marad puszta jelkép. 

Azaz, ha minél teljesebb az odaadásunk, 
s ha teljes emberségünk, minden ké-
pességünk, s minél tudatosabban vesz 
részt benne. Csak így kerülhetjük el a 
csodálatosan harmonikus ünnep nem-
egyszer zavaró kísérőit, azt, hogy a 
három nap pillanatra se váljék terhessé 
vagy akár unalmassá. Mert a szórakozás 
természete, hogy kiapad, egyedül a sze-
retet találékonysága kifogyhatatlan.  

A karácsony úgy érkezik meg minden 
esztendőben, mint maga a decemberi 
hónap, havával és téli gondjaival, 
költészetével. Akár a telet, mintha az 
ünnepeket is elegendő volna rábíznunk a 
csillagok járására, hogy a nagy égi 
mechanizmus engedelmesen, évről évre 
meghozza számunkra. De ez nem így 
van. Az ünnep nem csak „ránk köszönt”, 
az ünnepet ki is kell érdemelnünk.  

Annak, akinek az ünnepet már csak az 
idő körforgása hozza meg, annak szá-
mára lassan kihűl a karácsony melege, 
kiürül jelentése, míg végül kínos teherré 
válik.  

Az ember kivételes lény. Pillanatról 
pillanatra rászabott életét, azt, amitől 
percre se tud megszabadulni, kell pilla-
natról pillanatra kiérdemelnie, megta-
lálnia. Életünk e terhes és fölemelő 
ellentmondásának egyik legszebb dia-
dala, értékmérője: a valóban megtalált 
ünnep. Azt jelenti, hogy a gépieset, a 
közönyöset, a mereven ránk szabottat 
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keresgélték a Mikulást, így vártak be 
minket. Sokan voltunk, kényelmesen 
sétálva, jókat beszélgetve érkeztünk a 
helyszínre. Előkerültek a zsákokból a 

teás üvegek és a finom kalácsok. 
Nagyon jól esett a nyirkos időben ez a 
pár falat étel és a kellőképpen meleg, de 
véletlenül sem forró ital. A közös ének 
eleinte bizonytalanul hangzott, de hála a 
jó hangosításnak és Judit néninek a 
gyerekek hamarosan vidáman hívták 
énekükkel a lassan megérkező Mikulást. 
Szegénynek volt mit cipelnie, mert hó 
híján a vállán kellett hoznia a zsákját a 
szán(kó)ja helyett. Kedvesen beszélt a 
gyerekekhez és végül kiosztotta az 
ajándékos zacskókat. Soha még olyan 
finom mogyorót és mandarint nem ettek 
a gyerekek, mint ott a zacskóban lévőt. 
A Mikulást búcsúztatni már csak tele 
szájjal tudták. Időközben alaposan ránk 
is esteledett, így szaporán indultunk 
hazafelé. Izgalmas volt a zseblámpás 
bolyongás az erdőben. Mi egy kicsit 
elkalandoztunk a többiektől, így további 
izgalmakat okoztak nekünk az amúgy 
csendes erdő neszei. Szép élményekkel 
telve tértünk haza, és már most 
megbeszéltük, hogy jövőre is biztosan 
elmegyünk és megkeressük a Mikulást. 
Köszönjük ezt a szép programot minden 

kedves szervezőnek, Márton atyának és 
persze hála érte Istennek!   Véghné Gabi 

 

ADIT 2011 
December 15-én az esti órákban tar-

tottuk idén az Adventi (Kerületi) Ifjúsági 
Talál-kozót a Soroksár-Újtelepi plébáni-
án. Az öt plébániáról egybegyűlt 70 
fiatal között plébániánkról 25-en vettünk 
részt, idén először a kisifi csoport is. 
Közülük számol be egy az élményeiről: 

Egy decemberi hittanórán Márton atya 
hívott minket ADIT-ra. Akkor még azt 
sem tudtam, mi az, így semmi kedvem 
sem volt hozzá. Megkérdeztem a bará-
taimat, ők jönnek-e, de miután nemmel 
feleltek, megnyugodtam. Nem maradok 
le semmiről. Otthon aztán anyukám pró-
bált rábeszélni. Kitartó volt, így végül 
rávett, hogy elmenjek. A helyszín Sorok-
sár-Újtelepen volt, az utazás autókkal 
történt. Én a Kati kocsijával és néhány 
ifivel mentem. Megérkezéskor a házi-
gazdák szaloncukorral vártak bennünket. 
Aztán egy nagy terembe tömörültünk, 
ahol éppen a gitárosok gyakoroltak. Utá-
na köszöntöttük egymást. Ezt egy érde-
kes, ötletes játék követte, amit Zsolt atya 
vezetett, az azonos állatok alapján cso-
portokra oszlottunk. Közben jókat be-
szélgettünk egymással. Utána átmentünk 
a templomba, csoportok szerint ültünk 
le. Egy kb. 20 perces csend következett 
kis gregorián zenével fűszerezve. Miután 
mindenki „kijózanodott” és „visszajött a 
földre”, elő kellett vennünk színészi ké-
pességeinket. Jézus születésének betle-
hemi történetével volt kapcsolatos a 
feladat. A mi csoportunknak azt kellett 
eljátszania, hogyan történne ma, a mi 
modern életünkben József, Mária és a 
kis Jézus befogadása. Mindenki előadása 
meglepően nagy sikert aratott. Nagyon 
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izgultunk, ezért sokszor hibáztunk is, de 
jó érzés volt, ahogy bátorítottuk egy-
mást. Végül átmentünk a plébániára, 
ahol finom étel és meleg tea várt minket. 
Közben beszélgettünk. Nagyon családia-
san telt az este. Szerintem nagyon igé-
nyes volt a program, látszott rajta, hogy 
sok munka volt benne. Véleményem 
szerint bánhatják azok, akik nem jöttek, 
mert ez egy nagyon jó közösség, és a jó 
kapcsolatok mind visszaköszönnek majd 
a jövőben is.                Szekulesz Péter 

 

 
 

Adventi krónika plébániánkon 
A fentieken túl a következő adventi 

eseményekre került sor plébániánkon: 
Adventi koszorúkötés volt november 

26-án a plébánián. Több mint 50 koszorú 
találta meg gazdáját és foglalta el helyét 
az otthonok mélyén. 

Ezen nap délutánján 4 órakor a Vörös-
marty Ált. Iskolából a Kicsinyek Kórusa 
adott hagyományos adventi koncertet. A 
templomot zsúfolásig megtöltötték a 
gyermekek, családjaik és az érdeklődők.  

Este pedig a pestszentimrei Hősök te-
rén vettünk részt egy civil gyertyagyúj-
táson, amit az Együtt Pestszentimréért 
Egyesület szervezett az egyházak bevo-

násával. Beszéd tartására és a koszorú 
megáldására Márton atyát kérték föl. 

Boda Gabi tartott kézműves foglalko-
zást hittanosoknak dec. 3-án.  

December 4-én a Szent Imre Kórus 
énekelt a 10 órai szentmisén. 

December 19-én a Táncsics Ált. Isko-
la tartotta karácsonyi műsorát templo-
munkban. 

Sokan vettek részt közösségünkből 
idén is a Szállást keres a Szentcsalád ha-
gyományban és a Hétköznapok adventi 
lelkigyakorlatán. 

 

Adventi készületünk 
Számomra az idei karácsonyi előké-

szület sok szép és meghitt élményt nyúj-
tott. Esténkénti közös családi imáink az 
adventi koszorú égő gyertyái körül igazi 
lelki élményt jelentett. Piroskám kis an-
gyali éneklésével és Dávidom liturgikus 
vezetésével, közös imával vártuk Urunk 
érkezését. Ezt az időszakot koronázta 
meg a Szent Család érkezése egyik 
vasárnap este, melyet közösségünk egyik 
családja hozott el nagy szeretettel, egy 
nagyon szép dal és egy mese kísére-
tében. Az éneket aztán közösen is eléne-
keltük. Csodálatos feltöltődni a lelki él-
ményekből. Szeretnénk ezeket mi is to-
vább adni Testvéreinknek. Áldott Kará-
csonyt mindenkinek!           Seres Zsiga 

 

Tanúságtétel Ifi hittanon 
Férjemmel, Szabolccsal elvállaltuk, 

hogy egy alkalommal beszélünk a fiata-
loknak saját, házasság előtti útkere-
sésünkről. Az eredeti téma a tisztaság 
lett volna, amiről több alkalommal is 
beszélgettek a fiatalok a megelőző hitta-
nokon Tomka Ferenc atya Biztos út 
című könyve alapján. A könyvet én is 
elolvastam. Végül arra jutottunk, hogy 
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az eredeti témáról már meglehetősen 
sokat hallottak, tisztasági imaesteken is 
vettek részt, talán túlképzettek már ☺, 
viszont a könyv keveset beszél a párkap-
csolatra/házasságra készülés egyéb 
szempontjairól, ami foglalkoztatja őket. 
Végül három részből építettük fel a 
mondandónkat:  

1. Egy kiscsoportos beszélgetésre hív-
tuk őket arról, hogy milyen jól működő 
párkapcsolatot, házasságot látnak maguk 
körül, és szerintük az mitől ilyen. Ezt 
követően tartottunk egy nyitott kört 
Miklós atya házas hittanos ötletét alapul 
véve, amikor bedobtunk egy-egy kér-
dést, egy-két szavas válaszokat várva 
tőlük.  

2. Ezután beszéltünk saját együtt járá-
sunkról, jegyességünkről. Ezt kettőnk 
személyes párbeszédének formájában 
igyekeztünk előadni, azt érzékeltetve 
ezzel, hogy a készület és maga a házas-
ság is egy folyamatos, testi-lelki-
szellemi párbeszéd. Ebben az egymás-
nak felelgetésben, gondolatok hangos 
megszólaltatásában kicsit kidomborí-
tottuk, hogy egy kapcsolat fejlődésében 
mennyire máshogy érzékel egy-egy 
momentumot a férfi és a nő. Arra is 
igyekeztünk hangsúlyt fektetni, hogy 
milyen sokrétűen lehet és kell megis-
merni a másikat ilyen-olyan szituá-
ciókon, találkozásokon, programokon 
keresztül.  

3. A záróima előtt két lényegi gondo-
latot fogalmaztunk meg: az egyik, hogy 
a páromat nemcsak megtalálom, hanem 
ajándékul kapom. A másik, hogy a 
különbségek kettőnk között természe-
tesek és jó, hogy vannak, még ha sok-
szor meg is küzdünk velük. 

Utána persze adtunk lehetőséget a fia-
taloknak, hogy kérdezzenek. Mondtuk, 
hogy kínos kérdéseket is feltehetnek, 

legfeljebb majd Szabolcs válaszol rájuk, 
míg én pironkodok ☺. A nagy körben 
nem, inkább utána kérdezgettek, mesél-
tek személyes dolgokat (én egy lánnyal 
beszéltem hosszasabban). Márton rákér-
dezett a tisztaságunk megélésére, így 
végül erről is beszéltünk pár mondatban. 
Számomra a tanúság az volt, hogy talán 
ők még kevesebb párkapcsolatot látnak 
maguk körül (hát még házasságot!), amit 
követendőnek tartanak, mint mi láttunk 
annak idején. Egyébként többen (főleg a 
fiúk!) nagyon éretten, felnőttesen közelí-
tették meg a témát. 

Hogy ott voltunk, biztosan hasznos 
volt, mert hallották olyanok tanúságté-
telét, akiket gyakran látnak a közösség-
ben, és akik korban fiatalabbak, mint sa-
ját szüleik, akiket kamaszként nem min-
denki tud példának tekintetni.      Noémi 

 
A Rózsafüzér Társulat éves 

beszámolója 2011-ről 
Tagok létszáma idén 70 fő volt három 

bokorban. Az adományokból az év során 
63 szentmisét mondattunk a Társulat élő 
és elhunyt tagjaiért és papi hivatásokért. 
Szeretettel várunk új tagokat a Társulat-
ba. Jelentkezni lehet nálam, Petróczki 
Panninál. Tel.: 06-1/292-5246 

 


