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irodában vagy szentmisék után a sekrestyében. Kérünk Benneteket, hogy
anyagi hozzájárulásotokkal támogassátok egyházközségünket!
Plébániánk bankszámlaszáma:
Pestszentimrei Római Katolikus
Plébánia
10103881-45238100-01000004

A plébániahivatal félfogadási ideje:
Hétf és Szerda: De. 9-11 óra
Kedd és Péntek: Du. 16-18 óra
Esküv t 3 hónappal el re kérjük bejelenteni. Keresztelési, bérmálkozási kérelmet
a plébánossal kell megbeszélni.
2012/2013-es tanévben
CSOPORT
Óvodások
(kis- és középs s)
Óvodások
(nagycsoportos)
1. osztály
2. osztály
(els áldozók I. év)
3. osztály
(els áldozók II. év)
4. osztály
5. osztály
6. osztály
7. osztály
8-10. osztály
(Kisifi)
11. o.-tól és
egyetem (Nagyifi)
Házas hittan

Urnatemet nkben urnahelyeket lehet
váltani 10 ill. 25 évre. A családi urnahelyek megváltása el nem évül !
Az urnafülkék megváltási árai:
25 évre

10 évre

urnák száma

Ft, ÁFÁ-val

Ft, ÁFÁ-val

1
165.000.- 165.000.2
270.000.- 270.000.3
330.000.- 330.000.4
420.000.- 420.000.5-6
100.000.- 100.000.Családi urnahely
1.000.000.örökmegváltásra!
SZENTMISÉK RENDJE

Feln tt kezd hittan

Vasárnap és f ünnepeken:
De. 8 és 10 órakor és este 6 órakor.
Hétköznap: Hétf n, kedden, szerdán,
csütörtökön és szombaton reggel 7 órakor, pénteken este 6 órakor.
Pénteken az esti szentmise után egy órás
csendes szentségimádásra van lehet ség (fél 8-ig).

Feln tt Katekézis és
Bibliaóra

Els vasárnapon az esti szentmise el tt
egy órával szentségimádás.

Öröm

PLÉBÁNIAI HITTANCSOPORTOK

Urnatemet

Fér hely

Pestszentimrei

Nyugdíjas Klub

ID PONT
Hétf ½ 5 óra vagy
Csütörtök ½ 5 óra
Kedd ½ 5 óra
Csütörtök ½ 5 óra
Szerda ½ 5 óra
Hétf ½ 6 óra
Kedd 6 óra
Szerda ½ 5 óra
Kedd ½ 5 óra
Kedd 6 óra
Csütörtök 6 óra
Szerda ½ 7 óra
hónap 2. péntek ½ 9
Kedd ½ 9 óra
(páratlan hetekben)
Kedd ½ 8 óra
(páros hetekben)
Hétf 3 óra
(páros hetekben)

A hittanok helyszíne a plébánia kertjében lév
„Cserkészház” (amelynek bejárata a Címer u.
fel li oldalon lév kertkapunál van) vagy a
plébániai tanácsterem. A hittancsoportokhoz
az év folyamán is lehet csatlakozni.

Impresszum
Kiadja: Pestszentimrei Római Katolikus Plébánia (1188 Budapest, Nemes u. 17-19.
T.: 292-3113, E-mail: mgodolle@mail.datanet.hu). Felel s kiadó: Gödölle Márton
plébános, mobil: 06-30-263-8524. E-mail: mgodolle@mail.datanet.hu. Felel s
szerkeszt : Bönöczk Péter, tel.: 06-20-555-1160, E-mail: p.bonoczk@freemail.hu.
Honlap: www.pestszentimre.plebania.hu
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Megnyitottuk a Hit Évét!
A vatikáni megnyitást követ en egyházközségünkben is megnyitottuk a Hit
Évét! Október 14-én a szentmise kezdetén ünnepélyes menetben hoztuk be a
Katolikus Egyház Katekizmusát, mint
ahogy el
héten, Szentírás vasárnapján a Bibliát, és tettük az oltárra, a Hit
Évének gyertyája mellé. Ez a két könyv
a forrása - a Szentlélek
vezetése alatt - hitünk
teljességének. A Sola
Scriptura („Csak a
Szentírás!”) elv ellenében A katolikus Egyház
mindig vallotta, hogy a
kinyilatkoztatott hitnek
két forrása van, az Ige
és a Szenthagyomány,
amely utóbbi Jézus és
az apostolok tanításának szóbeli hagyományán alapszik. A Katekizmus tartalmazza e két forrás hitbeli
örökségének teljességét. Benedek pápa
a Porta Fidei cím apostoli levelével
hirdette meg a Hit Évét, amely így
kezd dik: „A hit kapuja (porta fidei),
mely az Istennel való közösségre vezet,
és lehet vé teszi, hogy belépjünk
Egyházába, mindig nyitva áll el ttünk.

Akkor lehet átlépni küszöbét, ha
Isten Igéjét hirdetik, és a szív engedi,
hogy átalakítsa a kegyelem.” A „hit
kapuja” kifejezést a pápa az Apostolok
Cselekedetéb l kölcsönzi, ahol Pál és
Barnabás els missziós útjukról viszszatérve Antióchiába érkezik, és „mihelyt megérkeztek, összehívták az
egyházat, elbeszélték, mi
mindent tett az Isten
általuk, és hogy a
pogányok el tt is kitárta
a hit kapuját.” (ApCsel
14,27) Ennek az évnek a
logója az Egyház bárkája, amely az évszázadok viharai közepette
„hánykolódik, de el nem
süllyed,” az si latin
mondás szerint. Árbóca a
kereszt, vitorlája az IHS
bet ket formálja, amely
Jézus görög nevének els 3 bet je, de
kés bb a Iesus Hominum Salvator
(Jézus az emberek Megváltója) rövidítése lett. A vitorla mögött pedig
fölt nik az Eukarisztia köríve.
Engedjük, hogy ennek az évnek a
kegyelme megújítson minket!
Márton atya
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Megújult templomunkban
2012. november 11-én, vasárnap
tartunk el ször szentmiséket. Ez
egyben a templom Szent Imre
búcsúja. Az ünnepi szentmisét 10
órakor mutatjuk be. Ennek keretében áldjuk meg az új tet t és
a megújult templomot. A f celebráns Dr. Kránitz Mihály teológia professzor lesz, a PPKE Hittudományi Kar tanszékvezet je.
Mindenkit szeretettel hívunk
erre a rég várt napra!
A Hit Éve

Szentatyánk, XVI. Benedek pápa
meghirdette a Hit Évét, amely 2012.
október 11-t l 2013. november 24-ig,
Krisztus Király ünnepéig tart. 50 évvel
ezel tt, 1962. október 11-én nyitotta
meg Boldog XXIII. János pápa a II.
Vatikáni Zsinatot. Ez a nap akkor Sz z
Mária Istenanyaságának ünnepe volt.
Ehhez a dátumhoz kapcsolódik egy
másik fontos esemény, amelyre a
Szentatya hivatkozik. Boldog II. János
Pál pápa 20 évvel ezel tt adta ki a
„Katolikus Egy-ház Katekizmusát”, mint
a Zsinat egyik gyümölcsét, „hogy a hit
szépségét és erejét minden hív nek
bemutassa” (Porta Fidei 4).
Mit szeretne elérni a Szentatya a hit
évével? A „Hit kapuja” kezdet apostoli
levelében írja, hogy „újra fel kell fedeznünk a hit útját, hogy egyre világosabban meg tudjuk mutatni a Krisztussal való találkozás örömét és mindig
megújuló életerejét” (PF 2).
XVI. Benedek nemrég a német katolikus világiak el tt ismét világossá tette:
„Az Egyház igazi válsága a nyugati vi-
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lágban a hit válsága. Ha nem jutunk el a
hitben való megújulásra, akkor az Egyház strukturális reformja hatástalan marad”. A Hit Éve így kapcsolódik az Egyház megújításához, amihez II. János Pál
szerint éppen a Katekizmus nyújthat nagyon fontos támpontot. A Szentatya a
Hit Éve egyik központi feladatául tehát a
hit alapvet tartalmának újrafelfedezését
és tanulmányozását írja el , méghozzá a
Katekizmusban foglaltak alapján, ami a
II. Vatikáni Zsinat hiteles értelmezését
jelenti. A pápa sugallja, hogy a Hitvallás
szövegét ismét mindenkinek betéve
kellene tudnia. „Az els századokban a
korai keresztényeknek mindennapi imádságuk volt, hogy meg nem feledkezzenek
a keresztségben vállalt kötelességükr l.”
Egy másik hasznos forrás, amire a
pápa felhívja a figyelmet, Szent Ágoston
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megyek, de a kis hang biztatott, hogy
maradjak. Beletör dve a sorsomba ott
maradtam. Elkönyveltem az igazolatlant,
„Nem baj, majd megyek a 09:04-essel a
Nyugatiba.” 08:32-kor megjelent a 36os, 08:40-kor szálltam le a vasútállomáson. Átmentem a peronra és ott a
következ kiírás fogadott: „Nyugati pu.
Személy 07:14, Késik: 90 perc.” Két
lépést sem tettem meg a peronon, mikor
megállt mellettem a vonat, amivel elértem a 09:07-es zónázót, és így beértem
az órámra. Csak kés bb számoltam
utána, hogy a Monori személyvonat
megérkezését l visszaszámolva a 90
perc késést 07:15-öt kaptam. Az okát
nem tudtam meg, hogy miért késett a
vonat, de mindenesetre jól id zített
érkezés volt a Gondviselés részér l.
Persze el kell mondani, hogy nem ez volt
az egyetlen eset, hogy a vonatokkal így
jártam, de ez volt az, ahol percre
pontosan látható, mi történt.
Megértettem, hogy a Gondviselés nem tesz
mást, mint átlátva az id és tér síkjait,
összeegyeztet bennünket a helyekkel, az
id vel és az emberekkel. Mivel az
embernek szabad akarata van, és Isten
nem sérti meg a térre és id re vonatkozó
törvényszer ségeket, meghív arra, hogy
oda menjünk, ahova kéri. Ha nem megyünk oda, akkor minden bizonnyal várhatunk a következ lehet ségre, mert az
Isten nekünk szánt gondviselése nélkülünk nem valósulhat meg.
Mary
Az utolsó hegycsúcs

tanítása. Az írásai „napjainkban is páratlan kincset jelentenek és továbbra is
számos istenkeres embernek teszik lehet vé, hogy megtalálják a helyes utat a
hit kapujához”.
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Szeretjük, ami a közösb l születik.
Így szerveztünk meg egy plébániaközi
mozizást az Urániába, ahol egy sodró
lendület dokumentumfilmet vetítenek
egy 42 éves spanyol katolikus pap életél, aki 2009-ben hegymászás közben
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lezuhant. A m faj moziban szokatlan, a
téma még inkább. Mondja is a rendez ,
Juan Manuel Cotelo, hogy „A filmvilág
szakért i világosan megmondták nekem:
Ha ma nyilvánosan keresztre feszítek
egy papot, sikerem lesz, és jelent s
díjakat vehetek majd át. Ezzel szemben,
ha pozitívan nyilatkozom egy papról,
akkor engem fognak keresztre feszíteni.”
A kisterem helyeinek zömét a három
szomszédos plébániáról jött fiatalok,
atyák, és néhány feln tt foglalta el, 42en! 80 perc az Isten Országáról, der sen!
Ja, és a film címe: Az utolsó hegycsúcs.
Ne hagyd ki.

Plébániánk honlapcíme:
www.pestszentimre.plebania.hu
Hírek, fényképgalériák és ismertet k!
Önkéntes hozzájárulás
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 részére.
Csekkek a templomban és az irodában
vannak kitéve. Természetesen személyesen is lehet rendezni a hozzájárulást az
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pap és a ministránsok a f oltár felé
fordulva térd- és fejhajtással köszöntik
az Eukarisztiát, majd a pap az oltárhoz
lép és megcsókolja. Az oltár Krisztust
jeleníti meg, melyen Jézus a pap személyében bemutatja a szentmisét, vagyis a
szent áldozatot, mely szintén Jézus. Az
oltárnak két típusát különböztetjük meg:
a fix oltárt és a mobil oltárt. Az oltár mint valamennyi liturgikus eszköz - természetes, nemes anyagból készül. Ha az
oltárt felszentelték, egy titulust kap,
mely lehet egyben a templom titulusa
(egy szentr l nevezik el), és általában
ennek ereklyéjét rzi az oltár. Az oltárcsók után a pap az ambótól keresztvetéssel kezdi a misét: „Az Atya, a Fiú
és a Szentlélek nevében! – Ámen.” A
keresztény ember minden imádságát a
Szentháromság nevében végzi. A kereszt
jelentése itt az ember és az Isten között
létrejöv kapcsolat, egy fentr l lefelé
irányuló mozgás, az Isten alászáll az
emberhez, és egy felfelé haladás, az
ember a kegyelem révén felemelkedik az
Istenhez. Keresztvetéskor a kereszt vízszintes szára utalhat a Golgotán a bal és
a jobb latorra, kifejezve azt, hogy az
ember a rossztól eltávolodik és a jó felé
törekszik. A kereszt önmagában véve is
jel, annak jele, hogy Krisztushoz tartozunk. Minden keresztvetés tanúságtétel
is egyben, és egy olyan jel, mely eggyé
tesz minket és kifejezi azt a vágyat, hogy
Jézus keresztáldozatával egyesüljünk. Ez
után a pap köszönti a híveket: „Az Úr
legyen veletek! – És a te lelkeddel!” Az
ember nem is kívánhatna szebbet, nemesebbet a másiknak, mint hogy az Isten
mindig, mindenhol vele legyen, mert
valójában ez a legelemibb szükségletünk, ez a legjobb, ami velünk történhet.
E kifejezés a liturgiában négyszer hangzik el, el ször a mise kezdetén - melynek
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lényege, hogy Isten jelenléte szükséges
ahhoz, hogy megértsük a liturgia mélységét, és méltóvá és alkalmassá tegyen
minket a befogadására -, majd az evangélium olvasásakor, a prefáció kezdetén,
végül a szentmise záróáldásakor. Marcsi
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A hitnek természetes következménye
a nyilvános tanúságtétel és szerepvállalás: „a keresztény soha nem gondolhatja
úgy, hogy hinni magánügy.” A hit mindenkit arra kötelez, hogy él jellé váljon:
a feltámadott Krisztus jelen van a
világban. A mai világnak pedig különösen „azok hiteles tanúságtételére van
szüksége, akiknek eszét és szívét megvilágította Isten Igéje, s így képesek megnyitni mások eszét és szívét is az Isten és
a soha véget nem ér igazi élet iránti
vágyra.”
Templomunk felújítása

Gondviselés és, ami mögötte van

Most, hogy elkezd dött az iskola, ismét vonatra szállhatok. Menetrendhez
kötött utazás, pontosan kiszámolt id ...
Ennek kellene jellemeznie a mindennapjaimat, de általában nem megtervezett
módon indulok el otthonról a KÖKI-re,
mert úgyis van egy vonat, amire felszállhatok, hogy a Nyugatiba jussak és
onnan Vácra. Egy reggel késve indultam, felmértem a lehet ségeimet, hogy
mivel jutnék el a leggyorsabban a Nyugatiba, a zónázó vonathoz. Úgy alakult,
hogy aznap pont egy olyan órával
kezdtem, ahol a tanár a kés ket már nem
engedi be. „Hurrá, még egy igazolatlan.”... De miel tt kigondoltam volna,
hogy mivel is megyek, egy sugallat azt
mondta, hogy menjek a pestszentl rinci
vasútállomásra a 36-os busszal. A vonat
08:34-re volt kiírva. 08:30-kor még ott
álltam a 36-os megállójában, és a busz,
aminek 08:23-kor kellett volna jönnie,
még nem volt sehol. Úgy gondoltam,
hogy gyorsan újratervezek, és máshogy
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Templomunk 4 hónapja tartó felújítása a végéhez közeledik. Ez alatt újjáépült a f hajó teljes tet szerkezete, megújult a torony, elkészült a templom elektromos felújítása, a küls festés, és a belfestés is napokon belül véget ér. De
azért b ven marad feladat és munka a
következ évekre. A mostani építkezésbe nem fért bele a szentély és a templom
sarkaiban lév négy helyiség tet cseréje,
elektromos felújítása és festése. Ez reményeink szerint a következ esztend
feladata lesz. Hátra van még a f téscsövek, a padlózat és a padok felújítása.
Ami folyamatban van, de a templombúcsúra még nem fog teljesen elkészülni,
a bels világításrendszer kiépítése, mert
az új lámpatestek rendelési átfutása több
hetet vesz igénybe. Ezeket érkezésükkor
fogjuk fölszerelni. Másrészt a f bejárat
két oldalán a lábazati k pótlás is kés bb
készül el a bonyodalmas beszerzés és
faragás miatt. Az akadálymentes rámpa a
jobb oldali kijárathoz novemberben épül.
A hit gyertyája

A hit gyertyáját ajándékozta Spányi
Antal püspök Székesfehérvár Önkor-
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mányzatának a Székesfehérvári Egyházmegyében meghirdetett hit évének els
állomásaként. Cser-Palkovics András, a
város polgármestere dolgozószobájában
helyezte el a gyertyát, a korábban – a
Biblia Évében – a megyéspüspök által a
hivatalnak ajándékozott Biblia mellé.
Spányi Antal püspök az átadáskor hangsúlyozta: a hit az élet minden területét
áthatja; természetes, hogy a közéletben
is szerepe van. Akik közéleti hivatást
választottak, ugyanúgy az egyetemesség,
a keresztény emberközpontúság eszméje,
a szolidaritás fontossága, a vallásszabadság tiszteletben tartása, az egyenl ség elve alapján kell, hogy végezzék
munkájukat. Cser-Palkovics András
megköszönte az ajándékot. Majd a f pásztorral meggyújtotta a hit éve gyertyáját, amely egész évben lobog majd a
hivatali szobában, hogy felhívja a figyelmet a hit világosságára. (Magyar Kurír)
Minitáborok készül dnek!
November 23-25.: Alsós minitábor
December 7-9.: Fels s minitábor
Tanúságtétel

Kárpátalján, Visk városában egy gyertyakészít m hely m ködik értelmileg sérült fiatalok munkájával, már 3 éve.
Ennek a M helynek létrehozásában
jelent s szerepe volt közösségünkb l egy
házaspárnak, Král Editnek és Szabó
Gézának. Szeptember 14-én, a 10 órai
szentmisén Edit az
életükr l tartott
rövid beszámolót és tanúságtételt, a mise
után pedig az általuk készített gyertyákból vásárolhattak a hívek. Edit tanúságtétele így hangzott:
20 évvel ezel tt jártam Franciaországban, egy kis városkában: Lisieux-ben. Itt
született egy lány, akit Teréznek hívtak.
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Kiskorában meghalt az édesanyja, testvérei nevelték, édesapjának szeme fénye
volt, sok testi és lelki szenvedésben volt
része. Nagyon kereste élete értelmét,
sokat imádkozott egy kolostorban a
missziókban dolgozó papokért, és elöljárója arra is megkérte, hogy Jézussal
kötött mély barátságát írja le egy naplóba. Azért beszéltem most róla, mert
Lisieux-ben t kértem segítségül annak
kiderítésére, hol vannak az értelmileg
sérült gyerekek, feln ttek Kárpátalján.
Ugyanis Szent Teréz lett a missziók
véd szentje. És akkor a ferences misszió
már m ködött Kárpátalján. Barátn mmel
szerettünk volna segíteni olyan beteg
gyerekeknek, akik nem tudnak iskolába
járni, de szeretnének barátokat, akikkel
együtt tudnak játszani, imádkozni, kirándulni. Ezért közösségbe hívtunk családokat, a Hit és Fény nagy közösségébe.
Ennek a közösségnek a szívében értelmileg sérült emberek állnak családjaikkal és ket körülvev fiatalokkal. Havonta egy-két alkalommal találkoznak.
„Isten - írja Szent Pál - azt választotta ki,

ami a világ szemében balga, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azt választotta ki, ami a világ el tt gyönge, hogy
megszégyenítse az er seket, és ami a
világ el tt alacsonyrend és lenézett, azt
választotta ki az Isten, a semminek lát-
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szókat, hogy megsemmisítse azokat, akik
valaminek látszanak.” Nos, ehhez a közösséghez csatlakozott sok család, köztük Szabó Gáborkáék is. Gábor akkor 4
éves volt, és mivel Down-szindrómával
született, lemaradt kortársai mellett a fejdésben. Szülei nagyon szerették volna
taníttatni, ezért 10 évig Debrecenbe járt
speciális iskolába, de amikor hazakerült
Visk városába, nagy kérdés lett, hogy
mit csináljon egy fiatal, aki világi munkahelyet nem tud betölteni, mert gondolkodása korlátozott, önálló életvezetésre
nem képes. Sok imádkozás és útkeresés
után 3 évvel ezel tt Gábor nagyszüleinek házában megalakult a Fény és Öröm
Gyertyakészít M hely. 14 ember részére biztosít elfoglaltságot heti rendszerességgel. Hétf n jönnek a viskiek, kedden Husztról hozza kisbusz a fiatalokat,
szerdán a szlatinai és técs i szorgos kezek készítik a szebbnél-szebb gyertyákat. Pista bácsi, Gábor édesapja reggelente bekapcsolja a paraffin-olvasztó
kemencét, és 9 órakor közös imával
kezdik a csoportok a napot. Pista bácsi a
helyi m vészeti iskola tanára is egyben.
A kanócok rögzítése, a fém és m anyag
formák el készítés szilikon spayvel, az
olvadt paraffin öntése és utántöltése, a
díszítések mind-mind sok feladatot
jelentenek. Hajninak nagyon remeg a
keze, de tálcát tesznek a forma alá, így a
kifolyt paraffint újra fel lehet használni,
pedig boldog, hogy tud önteni. Foglalkozás közben magyar és ukrán nyelven beszélgetnek családias hangulatban.
Pista bácsi mellett még három segít
tevékenykedik. 11 órakor mindenki boldogan falatozik a közösen készített
szendvicsekb l, teából. Majd a formákból kiveszik a gyertyákat, vasalással
kiegyenlítik az alját, a mozaikokat szín
szerint válogatják, úszógyertyát készíte4
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nek forma kivágással, és a húzott gyertyát fölzsinórozzák. Végül a paraffin
kapirgálása is sok feladatot jelent.
Délután nehezen indulnak hazafelé a
lelkes emberek, de tudják, hogy jöv
héten újra örömteli órák várnak rájuk.
Ha alkalmam van meglátogatni a m helyt, azt látom, hogy türelmesen élnek
együtt problémáikkal, és mindent az
Úrtól várnak. Nem nagy dolgokat tesznek, de fényt és örömet sugároznak.
Imádkozzunk értük, hiszen mindannyiunk szívében tiszta, szép hangok muzsikálnak, és amit ott a csendben megélünk,
az súgja meg, hogy hogyan tudunk fényt
és örömet vinni azoknak, akikkel találkozunk.
Szívem csendben az Úrra figyel, ki
segít…
Kamasz minitábor

Milyen a lelkülete egy jézusi közösségnek? Ezt próbáltuk körüljárni, és a
gyakorlatban is életre váltani egy minitáborban, amit a kisifisekkel (8-10. oszt.)
töltöttünk el Bajóton, október 21-23.
között. Erre is négy plébánia hittanosai
jöttek, és most el ször a Pesterzsébeti
plébánia is bekapcsolódott, ahová Czap
Zsolt atyát helyezték. A kiindulópont a
Zebedeus-testvérek kérése volt Jézushoz,
hogy jobb és bal oldalán ülhessenek
majd országában, és amiért megorrolt
rájuk a többi tíz apostol. „Közöttetek ne
így legyen!” – mondta Jézus. Hát hogyan? Mi az a hangvétel, amit tanulnunk
kellene? Hogyan legyünk együtt?
A 46 kamasz és ifi vezet résztvev
szerintem jól vizsgázott. Noha el-elcsattant egy-egy ízesebb ugratás, a
szeretet-légkör és az elfogadás tapintható
volt. A második napon egy kiadós
kirándulás keretében Péliföldszentke-
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resztre látogattunk, a szaléziekhez. Útközben fergeteges számháborút vívott

egymással a fiúk és a lányok csapata az
Öreg-k oldalában. Ez is jó próbatétel,
mert a felfokozott hangulatban könnyen
villan a szeretetlen hang. De a próbát
kiálltuk, az élesebb hangok hamar elcsendesedtek. És a csúcson gyönyör
kilátással tekintettünk le a szaléziek kicsi
templomára. Odafelé menet Zsolt atya
még párokra osztotta a népet, és páros
beszélgetésben csorogtunk be Szentkútra. A ház kápolnájában misét tartottunk,
és végül sötétben keveredtünk haza. A
tábor hátralév része 56’ jegyében telt.
Már este a Nap utcai fiúk c. filmmel
hangolódtunk, másnap pedig kiscsoportos beszélgetés volt a hazaszeretetr l.
Végül egy szentmisével zártuk, aminek a
prédikációja egy 14 éves fiú 56’-os naplójáról szólt. Aminek hasonmás kiadása
bemutatásra is került. Így telt el az id ,
és telt meg közös élményekkel a szívünk. Talán Jézus sem maradt kívül.
Lelkiéletre hangolva (2)

Az e havi rovatban megismerkedünk a
szentmise kezdetével. A szentmise kezdetét cseng jelzi, a pap bevonul az
asszisztenciával, ezzel egy id ben felhangzik az introitus (kezd ének), mely
az adott liturgikus alkalomhoz illeszkedik, és célja az ünneplésre hangolás. A
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