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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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Ökumené - οικουμενη - „az egész lakott föld” 
 
 

Véget ért az ökumenikus imahét a ke-
resztények egységéért. Ismét megfüröd-
tünk a közös istendicséret örömében. 
Megéltük, hogy Krisztusban testvérek va-
gyunk. Egymás templomaiban otthon 
éreztük magunk. De miért nem természe-
tes ez? Miért kell várni egy évet a követ-
kezőig? „Mert rész szerint van bennünk az 
ismeret, rész szerint a prófétálás is. De 
amikor eljő a teljesség, a rész szerint való 
eltöröltetik.” (1 Kor 13,9-10) A szeretet-
himnusz klasszikus protestáns fordítása 
szerint Pál apostol így beszél fájdalmas 
tapasztalatáról. A szeretet a minden, de mi 
csak úton vagyunk felé. Emberi vágyunk a 
„színről színre látás”; hogy a teremtett 
dolgokat, az igazságot, és magát a Te-
remtőt belülről ismerhessük. De itt a föl-
dön ez csak „rész szerint” adatik. 

Az oikoumené görög szó, ami a lakni 
igéből származik, és az ókori ember által 
ismert világot jelentette, azt a terüle-
tet, amit a civilizált emberiség 
széltében-hosszában belakott. 
Amikor Lukács azt írja Jézus 
születésekor, hogy „Augusz-
tusz császár rendeletet adott 
ki, hogy írassék össze az egész 
földkerekség”, akkor ott is ez 
a szó jelenik meg. Amikor a 
keresztények egységtörekvé-
séről beszélünk, azért hasz-

náljuk az ökumené szót, 
mert ezzel fejezzük ki, 
amit Jézus mondott, hogy 
„Menjetek el a föld végső 
határáig, és tegyétek tanítvány-
nyá a népeket…” és „Legyetek mindnyá-
jan egyek!” A rész szerinti tanúskodás 
lehet területi lehatárolódás, amikor a 
földkerekség valamely pontjára nem jut el 
az evangélium. De a prófétálás is lehet 
rész szerinti, amikor nem a térkép fehér 
foltjai kiáltanak, nem is a hirdetett igazság 
sérült, hanem Krisztus tanítványának 
prófétai egysége hiányzik! Az ökumené 
azt jelentené, hogy a keresztény fe-
lekezetek a közös tanúságtétel járatlan 
útjait is bejárják, és a földkerekséget - 
mint Isten által adott otthont - a szeretet 
közösségében is belakják. 

Mikor jő el a teljesség, amit Pál említ a 
szeretethimnuszban? Az idők végén bi-

zonyosan. Isten ajándékaként. De van a 
2 Péter 3,12-ben egy titokza-
tos felhívás, ami szerint 
nekünk, keresztényeknek is 
felelősségünk van ennek be-
teljesedésében: „Várva vár-
játok, sőt siettessétek Isten 
Napjának eljövetelét!” A ke-
resztény egység hiteles mun-
kálásával bizonyosan ezt se-
gítjük!                Márton atya 
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Pásztorjáték 
Az adventi készülődés számomra ha-

sonló volt ahhoz, ahogy 2000 évvel 
ezelőtt a napkeleti bölcsek követhették a 
betlehemi csillagot. A reggeli álmos-
ságot leküzdve részt venni a roráté 
miséken, karácsonyhoz közeledvén édes, 
tartalommal teli fáradtsággal tölt el. 
Igyekszünk magunkat ajándékozni sze-
retteinknek, ahogy Jézus is önmagát 
ajándékozza nekünk. 

Szenteste napján közösségünk ugyan-
ilyen szeretettel teli ajándékot kapott a 
gyerekektől, és az őket felkészítő fiata-
loktól: a pásztorjátékot. Bár nem vettem 
részt a szervezésben, szerencsém volt a 
pásztorjáték megszületését figyelemmel 
kísérni: a novemberi előkészületektől 
egészen karácsonyig. Különös izgalom-
mal töltött el, hogy Kati testvérem volt 
az egyik rendező. Hétről hétre hallottunk 
itthon tőle azokról a nehézségekről, 
amelyek minden darab színre vitelénél 
felmerülhetnek, valahogy mégis más 
volt, mint a világi színdaraboknál. Isten 
kegyelme többször is megmutatkozott, 
érezhető volt a próbák alatt és után. 
December 24-én, reggel még nem volt 
mindenki egészséges a szereplő gyere-
kek közül, délutánra azonban már teljes 
volt a csapat. 

Évről évre meghatódom, hogy a pász-
torjáték milyen egyszerű és fölséges 

szépséggel tárja elénk Isten megtestesü-
lésének titkát. Idén különösen az raga-
dott meg, hogy a betlehemi jászol körül 
egyre többen és többen jelennek meg, 
hogy hódolatukat tegyék. A pásztorjáték 
végére több mint 40 gyermek térdepelt a 
Kisded előtt. Mintegy az egész világ-
mindenséget szimbolizálva. Mindenki 
személyes ajándékot vitt a kis Jézusnak, 
de nem csak a színjátszó gyerekek, 
hanem a padokban ülő emberek is, a 
szívükben. Köszönöm a gyerekeknek és 
a lelkes szervező csapatnak.  

                                      Czinege Jani 

Karácsonyi élmény-morzsa 
Családunk egy pici, de számomra na-

gyon kedves momentumát szeretném 
megosztani. Mint minden évben, most is 
 nagy volt nálunk a készülődés, a vára-
kozás egész adventben. Hogy mit ért 
meg ebből a másfél éves picike lány-
kánk, pontosan nem tudom, de hogy 
nagyon sokat, sőt a lényeget biztosan, 
arra most jöttünk rá. S ennek tanújelét is 
adta 24-én este. Pásztorjátékról hazafelé 
jövet már messziről látszott az ablakban 
a karácsonyfa fénye. Két nagyobb 
lányunk kitörő örömmel harsogta: "Ná-
lunk már jártak az angyalok!" Boró 
középen ült a kocsiban, ő is bekapcso-
lódott a hangos üdvrivalgásba - ahogy az 
máskor is lenni szokott ☺. Majd nyílt az 
ajtó, beléptünk a házba lélegzet-
visszafojtva... A két nagyobb leányzó 
csodálta még pár percig a fát, majd le-
hasaltak a Betlehem elé, hogy alapo-
sabban szemügyre vehessék, játszhas-
sanak vele. (jól tudták a szokást, hogy 
ajándékot bontani úgyis csak vacsora 
után fogunk). No, a legkisebbnek se 
kellett több, hasra vetette magát, s 
életében először ő is a karácsonyfa alatt 
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Testvérek jóvoltából a szállónak. Hálás 
szívvel köszönünk mindent felajánlást! 
Továbbá köszönettel tartozunk Márton 
atyának, aki helyet biztosított a temp-
lomban az adományok leadásához, ami-
vel nagyon megkönnyítette a lebonyolí-
tást, valamint Kovács Istvánnak, a 
karitász vezetőjének, hogy eljuttatta a 
szállóhoz az összegyűlt adományt. 
Néhány napja beszéltem a hajléktalan 
szálló egyik legodaadóbb szervezőjével, 
vezetőjével, Kunszabó Annával, aki kér-
te, hogy tolmácsoljam hálás köszönetét a 
pestszentimrei hívek felé a szeretetteljes 
segítségnyújtásért. 
A jelenlegi helyzet szerint a hajléktalan-
ellátó intézmények megnyitása kicsit 
tolódik: a Csengeri utcai szálló febru-
árban, a Lőportár utcai pedig márciusban 
vagy áprilisban nyitja meg kapuit a fedél 
nélkül élők számára. Továbbra is szíve-
sen fogadnak ágyneműt, illetve konyhai 
eszközöket, ugyanis az ott élők számára 
konyhát is biztosítanának, és szeretnék 
azt alapszinten felszerelni. Aki szeretne 
hozzájárulni a hajléktalan ellátó intézmé-
nyek működéséhez, jelezze nekem te-
lefonon (Seres Ágnes, 06-30-592-0058) 
vagy emailben (roden@freemail.hu). 
Köszönjük szépen! 

 

Február 11. Gyermekfarsang! 

Február 18-án este ½ 8-tól 
PLÉBÁNIAI FELNŐTT FARSANG 

a Kastélydombi Iskolában! 
 
 
 

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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elérsz, amit tudsz, amit átélsz, osszad 
meg. Az egész világ a tiéd. Szabad vagy 
a kövektől az étherig. Ismerd meg, 
hódítsd meg, senki se tiltja, de jaj neked, 
ha magadnak tartod. Elbocsátlak téged 
is, mint mindenkit, felelős vagy minden 
emberért, aki veled él, s el kell számol-
nod minden fillérrel, amit magadra 
költesz, minden örömmel, amit magadba 
zártál, és minden boldog pillanattal, 
amit magadnak tartottál meg. Most 
eredj, és élj, mert a világ a tied.” 
Isten áldja közösségünket!   Elpídia csk. 

Baba-Mama Club 

Január 11-én, a téli szünet után újra in-
dult a BMC (Baba-Ma-

ma Club). Jó volt új-
ra találkozni, meg-
osztani egymással 
az ünnepek alatt 
megélt örömeinket, 

nehézségeinket. Ar-
ról beszélgettünk, ki 

hogyan tudott készülni 
az adventi időben, milyen 

meghitt családi, közösségi élményeink 
voltak. Megosztottuk egymással, milyen 
hagyományokat őriznek családjaink, 
mennyire sikerült vagy éppen nem 
sikerült az ünnepre tett elhatározásainkat 
megvalósítani: 

- hogy tudjuk elengedni túlzó elvárá-
sainkat a házimunkában, sütés-főzésben 

- hogy ne árassza el gyermekeinket az 
ajándékok lavinája, amelyek ilyenkor 
szoktak rájuk zúdulni 

- hogy egymás szeretetből történő 
megajándékozása legyen a fontos és ne a 
listánkon szereplő nevek kipipálása 

- hogy mélyülő hittel tudjunk megér-
kezni Urunk születésének ünnepére 

Jó volt meghallgatni egymást, közös-
ségben lenni. Várjuk szeretettel a szíve-
sen csatlakozó édesanyákat 2012-ben is 
minden szerdán 9 órától a cserkész-
házban!                                         BMC 
Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, 
február 2-án, csütörtökön HAJNALI 
MISÉT tartunk reggel 6 órakor, amely az 
adventi roráte misék hangulatát idézi! Ez 
40 nappal karácsony után van, amikor ün-
nepeljük Urunk bemutatását a templom-
ban. A misén gyertyaszentelést tartunk, és 
imádkozunk a megszentelt életet élő szer-
zetesekért és hivatásokért. 

Gyűjtés hajléktalanoknak 
Adventben plébániánkon gyűjtést 

hirdettünk az Új Jeruzsálem Missziós 
Közösség által megnyitandó hajléktalan 
intézmények javára. Közösségünk na-
gyon szép megmozdulásának, összefogá-
sának lehettünk tanúi ezekben a na-
pokban. Számomra igazi (karácsonyi) 
ajándék volt látni a sok-sok csomagot, 
amelyek legnagyobb része gondosan lett 
összekészítve: kimosott, kivasalt, illatos, 
sokszor még új, szépen összehajtogatott 
ágyneműk sorakoztak a zsákokban, 
nylon táskákban. Látszott, hogy nagy-
nagy szeretettel, szerencsétlen sorsú em-
bertársainkra gondolva készültek. Né-
hány alkalommal lehetőségem adódott 
személyesen venni át az adományokat, 
ilyenkor szívet melengető érzés volt látni 
az adás örömétől csillogó szemű idő-
sebb, fiatalabb embereket. A követke-
zőkkel járultunk hozzá e nemes cél meg-
valósulásához: 26 paplan, 16 nagypárna, 
12 kispárna, 17 pléd, 114 nagypárna 
huzat, 97 paplan huzat, 76 kispárna-
huzat, 89 törülköző, 41 lepedő, 9 kony-
haruha, 9 terítő, és néhány kabát, 
pizsama és hálóing. Ezeket adtuk át a 
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találta magát a kisded Jézus, Mária, 
József és a pásztorok társaságában. És 
azután is, minden reggel ez volt az első 
cselekedete: szertartásszerűen kiment a 
nappaliba, lehasalt a karácsonyfa alá, a 
Betlehem elé. Ez lett hát számunkra az 
üzenet: de jó lenne nekünk is ilyen 
szabadon, tiszta szívvel minden reggel 
Jézus elé leborulni.                   K. Orsi 

Első lépések a misszióban 
A Karácsony előtti napok egyik délu-

tánján megszálltuk Pestszentimre köz-
pont vasúti átkelőjét, hogy a katolikus 
közösség nevében egy pohár meleg 
itallal és egy igekártyával kívánjunk 
Áldott Ünnepeket az arra járóknak. Két 
nagy kondér meleg italt (a forralt bor 
fogyott el hamarabb) és több mint 90 
igekártyát osztottunk szét. Bár nagy él-
mény volt a sok találkozás és beszélgetés 
a járókelőkkel, a legnagyobb ajándékot 
mégis a közösségünktől kaptam.  

Amikor még csak a fejemben motosz-
kált a gondolat, hogy jó lenne kilépni a 
templomkerítésen kívülre és közvetlenül 
megszólítani az embereket, többször is 
éreztem, hogy inamba száll a bátorság, 
felülkerekedik gátlásosságom és kishitű-
ségem. Amikor viszont megkérdeztem 
Robiéket és Juliékat, hogy lenne-e ked-
vük segíteni, és ők gondolkodás nélkül 

igent mondtak, már nem volt "visszaút". 
Feladat volt még, hogy legalább 80 
darab igekártyát készítsek, így nagyon 
örültem, amikor Kovács István felaján-
lotta, hogy szívesen részt vesz az 
akcióban, és mivel úgyis jár a városban, 
beszerzi ezeket. Nem várt segítséget 
kaptunk területfoglalási engedélyünk 
"megolajozásában" is. Így egyszer csak 
ott találtam magamat a vasúti átjáróban, 
kezemben egy pohár teával, kínosan 
toporogva, hogy nagy levegőt véve meg 
kellene szólítani a következő járókelőt. 
Ezen a holtponton is az lendített át, 
ahogy láttam a többieket, milyen termé-
szetességgel tudják mindezt megtenni, - 
és valóban, a második, harmadik, tizedik 
megszólítás már könnyű volt nekem is. 

Azóta is többször rácsodálkozom, 
hogy mennyire keveset kellett tennem, 
és milyen sok segítséget küldött hozzá a 
Mennyei Atya. Köszönet mindenkinek, 
aki eljött és segített vagy imáiban hor-
dozott minket.                     Hős Csaba 

 

Tanúságtétel: Mit hozott 2011? 
Pár sorban szeretném leírni gondo-

lataimat, hogy 2011-ben mennyi min-
dent kaptam a Mennyei Atyánk szerete-
téből és a gyülekezet tagjaitól. Rövid 
előzményként: 1971-ben Imre atyánál itt 
voltam elsőáldozó. Sajnálattal közlöm, 
hogy negyven évig, homályosan tekintve 
a világra, a sötét oldalt szolgáltam. 
Életem körülményei úgy hozták, hogy az 
Úr és a bennem megszólaló belső lélek 
hangja visszaterelt a keresztény közös-
ségbe. (Elveszett bárány) Leírhatatlan, 
nehéz megfogalmazni, hogy milyen 
szeretettel és segítőkészen fogadtak az 
idősebb és fiatalabb testvérek. Márton 
atyával sokat beszélgetve, rengeteg lelki 
gondomon átsegítve márciusban életgyó-
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nást tettem. Pillanat alatt olyan erő 
kerített hatalmába, hogy óhatatlanul ki-
csordultak a könnyeim és a lelki terhek-
től megkönnyebbülve éreztem magam. 
A közösség felnőtt hittan csoportjában a 
feledésbe merült és hiányos ismerete-
imre kapok választ. Újra kezdőként sok 
élményben volt részem. Áprilisban a 
nagyböjti lelkinap, a barkaszentelés, a 
Passiójáték. Életem első keresztútja és a 
körmeneten való részvétel. A műsoros 
templomudvari piknikek hangulata, a 
nyárvégi Szentkúti zarándoklat. Év vége 
felé közeledve a „kis Jézust” várva a 
kora reggeli roráte misék és a karácsonyi 
éjféli mise. Ezek az események, ame-
lyeken első alkalommal voltam jelen, 
Isten szeretetében eltöltött pillanatok 
voltak. Mélyen tudatosult bennem, hogy 
szeretetben, békességben és hitben köny-
nyebb élni a mindennapi életünket! Eb-
ben a szemléletben kívánok minden ked-
ves Testvéremnek Áldott Új Esztendőt! 

                                         Sári Attila 

 
Forgószék 

Amióta gyermekeink vannak, ártatlansá-
guk, őszinteségük sokszor lenyűgöz, és 
nagy hatást gyakorol rám.  Egy-egy 
mondatuk igazi tanúságtétel és úgy 
érzem, hogy a Szentlélek szól hozzám 
általuk. Adventben is történt egy olyan 
eset, amely szép példája ennek. Másik 

forgószéket szerettem volna. A réginek 
tulajdonképpen semmi baja nem volt, 
csak már kicsit kopottas volt a kárpitja. 
Az unokatestvéremék nehéz anyagi kö-
rülmények között élnek, és úgy gondol-
tam, hogy ha megvesszük az újat, akkor 
a régit nekik tudjuk ajándékozni. Ennek 
a leendő jócselekedetnek (?) a tervezge-
tését sokáig dédelgettem a szívemben, és 
közben meg voltam elégedve magam-
mal. Azonban akárhogy is szépítettem 
magam előtt a dolgot, az igazság az 
(amivel bizony nehéz volt szembenézni), 
hogy a régi már nem tetszett és szebbre 
vágytam. Elsősorban magamra gondol-
tam és nem az unokatestvéreimre… Az 
új forgószéket végül a férjemmel meg-
vettük és boldogan mutattuk meg 
gyermekeinknek. Nagy örömmel a terve-
met is elmondtam nekik a régiről és 
akkor, a nem egészen nyolc éves kisfiam 
általam nem várt módon reagált. Elkezd-
te nagyon sajnálni a régi széket, ragasz-
kodott hozzá, és azt kérdezte, hogy 
„miért nem az újat adjuk oda nekik”? 
Nagyon megdöbbentem és elszégyelltem 
magamat. Kérdésére csak annyit tudtam 
válaszolni, hogy „sajnos én még nem va-
gyok a szeretetnek ezen a fokán”, és nem 
tudtam megtenni, amire kért. Igen, 
legjobb esetben is csak a feleslegünkből 
tudok adni… Remélem, egyszer majd 
képes leszek olyan tisztán szeretni, mint 
a kisfiam. 

Újévi szeretet-vendégség 
Január 7-én a templomkertben meleg 

ebédet osztottunk a hajléktalanoknak! 
Az Elpídia családközösség már régóta 

tervezgette, hogy valamilyen karitász 
tevékenységben részt vállal. Megálla-
podtunk a fenti időpontban, és elkezdtük 
szervezni, hogy 120-140 főnek paprikás 
krumplival kedveskedjünk ebédre. Már-
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ton atya a templomkertet biztosította, a 
hozzávalók beszerzését elosztottuk ma-
gunk között, és indulhatott a főzés. Tar-
tottunk tőle, hogy kevesen fognak eljön-
ni, de a kiplakátolás, a hajléktalanokkal 

foglalkozó alapítványokban kitett hirde-
tés, illetve a személyes megszólítások 
megtették hatásukat. 134 főt tudtunk 
vendégül látni!!! S ráadásul még vagy 
40-en repetázhattak is. Az ebéd mellé 
mindenki bőven kapott kenyeret, kiflit, 
zsömlét és egy pohár meleg teát. Szá-
munkra az is nagyon fontos, hogy gyere-
keinknek milyen mintát közvetítünk, 
ezért jó volt látni, hogy milyen nagy lel-
kesedéssel támogatnak minket. Ők is 
osztották a kanalat, szalvétát és kenyeret. 

Kegyelmi állapot volt megtapasztalni 
a rászorulók örömét, hogy aznap meleg 
ételt vehettek a szájukhoz. De minekünk 
is az volt! Igazán most éltük meg az 
adásnak azt a mérhetetlen boldogságát, 
melyet ritkán kapunk meg. Jó lenne ezt 
az élményt minél többször ismételten 
megélni. Annak külön örültünk, hogy 
szinte hangos szó nélkül, fegyelmezetten 
és rendben zajlott az ebédeltetés. Min-
denki elpakolt maga után, egy szalvétát 
sem hagytak a földön, és szép csendesen, 
a kapottakat megköszönve, hálálkodva 

elvonultak. Mikor magunk maradtunk és 
csendben összenéztünk, láttuk egymás 
szemében a lecsorduló örömkönny-
pirulákat, s azon nyomban tudtuk, hogy 
lesz folytatása a dolognak. Meg is 
fogadtuk, hogy az idei télen még egyszer 
megismételjük. Sajnos számolnunk kell 
az elszegényedés növekedésével, ezért 
közösségeinknek nyitniuk kellene, hi-
szen a sorban állók között nemcsak haj-
léktalanokat láthattunk.  

Remélhetőleg kedvet kapnak mások 
is, és bekapcsolódnak eme nemes feladat 
folyamatossá tételébe. Bárkivel szívesen 
megosztjuk tapasztalatainkat. Szeretnénk 
köszönetet mondani „külsős” segítőtár-
sainknak: Boda Istvánnak a műszaki dol-
gokért, Seres Zsigának a plakátokért, 
Benkő Gáboréknak a három zsák pék-
áruért és Hingyi Gábornak a szorgos se-
gítő munkáért. 

Drága Mennyei Atyánk! Köszönjük, 
hogy részesei lehettünk a szombati cso-
dálatos napnak, a „Velük” megélt test-
véri szeretetnek, amelyhez Te is elküld-
ted melengető sugaraidat. Kérünk, hogy 
óvj meg minket a kísértéstől, ne engedj 
elégedetten hátradőlni, és ne engedd, 
hogy saját jóságunknak örüljünk, hiszen 
csak haszontalan szolgáid vagyunk ak-
kor is, amikor minden tőlünk telhetőt 
megteszünk. 

Végezetül pár sor Hamvas Béla: A 
láthatatlan történet c. művéből: 

„A boldogságot csak az bírja el, aki 
elosztja. A fény csak abban válik 
áldássá, aki másnak is ad belőle. Mert 
amikor minket elküldtek, az útra bocsátó 
Hatalom így szólt: Rád bízok minden 
embert külön, kivétel nélkül mindenkit, 
segíts, adj enni, adj ruhát, mindenkire 
vigyázz úgy, mint magadra, és ne hagyd 
a sötétben elmerülni. Amit szerzel, amit 


