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kivennünk. Táborzárás szombaton 
délután lesz. 
Az előadó Uzsalyné Pécsy Rita lesz, a 
sokak által ismert és kedvelt nevelés-
kutató. A Schönstatt lelkiségi mozgalom 
tagja, Kentenich atya pedagógiájának 
feldolgozása fűződik a nevéhez többek 
között. 
1. A szállás beosztása és a 
gyerekvigyázás szervezése miatt nagyon 
fontos, hogy a jelentkezők pontos 
létszámát minél előbb ismerjük. A végső 
jelentkezési határidő: május 1.   
2. A jelentkezés családonként 10.000 
Ft, ill. egyéni jelentkező esetén 5.000 Ft 
előleg befizetésével válik érvényessé (a 
jelentkezők létszámától függetlenül). Ha 
a részvételt a jelentkezési határidő lejárta 
után lemondjátok, akkor az előleget 
sajnos már nem tudjuk visszafizetni, 
mivel ezt az összeget a helyfoglalásra ki 
kell fizetnünk! Kérjük a megértéseteket 
és az együttműködéseteket ezzel kapcso-
latban.  
A tábor többi költségét a helyszínen kell 
majd befizetni. A hétvége teljes költsége 
hozzávetőleg 13.000,-/felnőtt és 10.000,-
/gyerek (az előleg természetesen bele-
számít). Az utazóágyban alvó kicsiknek 
természetesen nem kell szállásdíjat 
fizetni. A pontos összeget az eddigi 
évekhez hasonlóan személyesen fogjuk 
egyeztetni a jelentkezőkkel. Idén is 
rendelkezésre áll pályázati támogatás, 
valamint plébániai támogatás, amelyet 
szét fogunk osztani a jelentkezők között.  

Anyagi okokból senki ne maradjon távol, 
keressétek a szervezőket!  
További információért keressétek Fülöp 
Csillát (20 287 9931) vagy  Szerján 
Kingát (30 261 2229). 

Az előleget átadhatjátok vasárna-
ponként a 10 órai szentmise után Papp 
Julinak (30 437 6423), vagy a plébániai 
félfogadási időben Simó Julinak az 
irodában.  

Várunk Benneteket! 
A szervezők  

Szentmisék rendje 

Vasárnap: 8, 10 és 18 órakor.  
Hétköznap:  
Hétfő: 18 órakor 
Kedd, szerda, szombat: 7 órakor 
Péntek: 18 órakor 
Csütörtök: Igeliturgia 7 órakor 
Minden pénteken: 17 órakor imaóra és 
az esti mise után csendes szentségimádás 
19 óráig. 
Első csütörtökön: 17 órakor Jézus 
Szíve Család imaórája  
Első vasárnapon: 17 órakor szentség-
imádás 

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. 
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Isten áldjon, Gábor atya! 
Isten hozott, Gábor atya! 

 

Öröm 

Hír  

Levél 

Pestszentimrei

A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja 
XV. évfolyam 1. szám (123.) - 2018. március 

„Aki nekem szolgál, az engem kövessen, s ahol én 
vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, 

azt megtiszteli az Atya.” (Jn 12,26) 
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Változás plébániánk életében 

A bíboros atya 2018. február 26-ával 
felmentette Lak Gábor atyát plébániai 
kormányzói megbízatása alól, és 
munkájának megköszönésével áthelyezte 
őt a Felsővízivárosi Szent Anna 
plébániára. Pestszentimrére pedig 
kinevezte plébániai kormányzónak 
Bálint Mihály Gábor atyát, aki a Iași 
egyházmegye papja. Február 26-án, 
hétfőn este a két Gábor atya közösen 
mutatta be a szentmisét, egyben ez volt 
Lak Gábor atya búcsúmiséje is. A 
templom úgy megtelt, mintha vasárnap 
lett volna, és a záró áldás után hosszú 
ideig álltak sorba a hívek, hogy 
személyesen is elbúcsúzhassanak eddigi 
papjuktól.  

A plébánia hivatalos átadására 
ugyanezen a napon került sor, majd 
keddtől kezdődött a ki- és beköltözés, 
festés, takarítás. A váratlan feladat és a 
rövid idő ellenére közösségünk jól 
helytállt, gyorsan a helyére került 
minden.  

Március 4-én este összeült a 
képviselőtestület is. Erre az alkalomra 
meghívót kaptak azok a tagok is, akik az 
utóbbi időben adták vissza mandátu-
mukat (Hős Csaba, Kovács István, Papp 
Julianna), s az ülésen úgy döntöttek, 
hogy ismét visszatérnek a testületbe.  

Gábor atya 

A kinevezése utáni napokban, még a 
költözés kellős közepén szakított időt 
arra, hogy a kérdéseinkre válaszoljon. 
Az ÖrömHírLevél nevében Bakó Dóra 
és Bönöczk Péter kérdezte új plébániai 
kormányzónkat, Bálint Mihály Gábort, 
aki Csángóföldön született, ahol az 
irataiban Balint Mihai Gabriel néven 
szerepel. 

ÖHL: Kedves Atya, az érsek úr 
következetesen Mihály atyának szólított, 
akkor most Gábor vagy vagy Mihály? 

Bálint Mihály Gábor: Mind a két 
névre hallgatok. Az apai nagyapám volt 
Mihály, és ő szerette volna, hogy 
megkapjam a nevét. Aztán szeptember 
29-én születtem, a névnapomon, ezért 
lettem Gábor is.   

ÖHL: Hol születtél? Vannak-e 
testvéreid? 

BMG: Pusztinában születtem, Bákó 
megyében, ez egy kicsi falu. Van egy 
nővérem, Mónika, és volt még egy 
testvérem, aki kicsi korában meghalt. 
Éppen karácsony napján lett rosszul, és 
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Családos keresztút 

Nagyböjtben a keresztút lehetőséget 
ad, hogy Krisztus szenvedésén elmél-
kedve rátekintsünk életünkre, környeze-
tünkre. Jó ilyenkor meg-megállva az 
állomásoknál elcsendesedni, átforgatni 
magunkban a nagyböjt adta lehető-
ségeket, a feltámadásra áhítozni a 
szenvedésében is szerető Istenemberen 
keresztül. Nagy öröm volt számomra, 
hogy a négynapos ünnep lehetővé tette 
családunk számára, hogy együtt 
vehessünk részt a keresztúton. Mindig 
nagy élmény a családos keresztút. 
Ilyenkor minden állomást más-más 
család olvas fel. Jó volt látni, hogy 
édesanyák, édesapák és gyerekek 
sorakoznak felolvasásra az ambóhoz és 
hallgatni a Szeretethimnusz ihlette 
keresztút elmélkedéseit. Látva a 
totyogótól a kamaszokig jelen lévő 
fiatalságot pedig remény támad az ember 
szívében, hogy az egyháznak van jövője. 
Adja Isten, hogy a nagyböjti keresztutak 
segítsenek bennünket abban, hogy a 
hétköznapok küzdelmeiben, szenvedé-
seinkben is képesek legyünk Isten 
végtelen szeretetében megkapaszkodva 
példát adni gyermekeinknek, hogy 
Istenben hívő, keresztény emberekké 
váljanak. Hálás köszönet Andinak a 
szervezésért   (SZK) 

Nyári plébániai tábor 

Nagy örömmel hirdetjük nektek, hogy 
idén is lesz plébániai tábor, a tavalyi 
helyszínen:   

Mátraverebély-Szentkúton, július 12. 
csütörtöktől július 14. szombatig.  

Szentkút egy gyönyörű zarándokhely, 
amely kimondottan lelkigyakorlatok 
tartása, elmélyülés céljából létesült. Az 
egész környezet nagyon alkalmas arra, 
hogy a testi-lelki feltöltődést, az 
elmélyülést, Istenre figyelést elősegítse. 
A természeti környezet gyönyörű, 
számos erdei túraútvonal, valamint a 
közeli patak kínál lehetőséget a jó 
levegőn való kikapcsolódásra. Idén is 
lesz lelki program.. A tábor egész ideje 
alatt autóba szállás nélkül töltekez-
hetünk, gazdagodhatunk, építhetjük a 
közösségünket.  

Nagy szeretettel hívunk minden eddigi 
és új résztvevőt ebbe a táborba!  

FONTOS VÁLTOZÁSOK:  
Résztvevők: Az idei tábor nem csak 
családos táborként, hanem plébániai 
nagytáborként van meghirdetve. Tehát 
nem csak a családok jelentkezhetnek, 
hanem bárki, aki a mi plébániánkra jár. 
A szálláshely feltöltése a jelentkezés 
sorrendjében történik, így elképzelhető, 
hogy a jelentkezési határidő lejárta előtt 
betelik a szállás és nem tudunk további 
jelentkezéseket fogadni. 
Időpont: A szálláshely túlterheltsége 
miatt idén egy nappal rövidebb tábort 
tudunk tartani, szombat éjszakára már 
nincs szállásunk. Ezért a tábor korábban, 
CSÜTÖRTÖKÖN DÉLELŐTT kez-
dődik, tehát idén 2 nap szabadságot kell 
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feladata, nemcsak a papoké, 
szerzeteseké, szerzetesnőké stb., 
hanem minden keresztény emberé.  

Az Emberhalász Szeminárium egy 
ingyenes képzés, melynek során 
elmélyítésre kerül a kerügma, így a 
résztvevők még inkább nyitottá válnak 
Isten szeretetének befogadására és erről 
való tanúságtételre. Mindez szituációs 
gyakorlatokon keresztül, tanításokon, 
tanúságtevésekben valósul meg. A 
képzés helyszíne Szent József Plébánia 
1. emelete (Bp., 1082 Horváth    
Mihály tér 7.). Időpontja: 2018. április 
4. és 2018. május 30. között, 
szerdánként 18:00-20:00 óráig. A 
képzés felelőse Bartha Angéla szociális 
testvér, hittanár. Jelentkezni a 
varosmisszio2020@gmail.com e-mail 
címen lehet, vagy a http://fb.me/ehszem 
facebook elérhetőségen. Amire szükség 
van a képzés során: Szentírás, 
jegyzetfüzet.  

Minden 16 évnél idősebb érdeklődőt 
szeretettel várnak a szervezők, akik 
vágynak arra, hogy a környezetükben 
minél többen megtérjenek Jézushoz. 

Végezetül néhány tapasztalat a 
képzéssel kapcsolatosan: 

„Bátorságot kaptam, hogy ki merjek 
lépni a komfortzónámból, hogy mások 
felé Isten országáról beszélni ne legyen 
félelmetes dolog számomra, hanem egy 
csodálatos utazás Jézus Krisztussal.” 
(Bálint Norbert) 

„Megtanultam nyitottnak lenni és 
felismerni a legapróbb jeleket arra, ha 
valaki részéről érdeklődés van Jézus 
iránt. Továbbá technikai segítséget is 

kaptam ahhoz, hogy hogyan szólítsak 
meg másokat, hogyan közvetítsem Jézus 
szeretetét mások felé, miközben a saját 
Istenkapcsolatom is megerősödött.” 
(Hoós Viki) 

„A kurzuson való részvétel legfőbb 
hozadéka számomra annak felismerése, 
hogy minél mélyebben befogadom Isten 
szeretetét a szívembe, annál nagyobb 
mértékben tudom szeretni ember-
társaimat. Itt eszméltem rá, hogy az 
evangelizáció alapja a szeretettel teli 
odafordulás felebarátaim felé. 
Valójában az Örömhír megosztása nem 
kedv kérdése, hiszen befogadva Isten 
végtelen szeretetét, az természeténél 
fogva árad ki belőlünk környezetünk 
felé.” (Bakos Kristóf) 
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mire beértek vele a kórházba, már 
meghalt. 

ÖHL: Hogyan lettél pap?  
BMG: Ministráltam a faluban 9 évig. 

Nálunk nem szokás, hogy az idősebbek, 
pláne felnőttek ministrálnak, csak a 
gyerekek. Ott volt egy káplán, aki 
mondta, hogy jó pap lennék, de akkor 
még nem vettem komolyan. Elmentem a 
gimnáziumba. A 12. osztályban fel 
kellett írni egy lapra, hogy mi akarsz 
lenni, és én azt írtam: pap. Abban az 
évben két újmise is volt a faluban, arra 
gondoltam, én is elmegyek papnak. 
2011-ben szenteltek. Szolgáltam 
Buteában, Acélfalván (Oțeleni) és 
Chișinăuban.  

ÖHL: És hogy kerültél 
Magyarországra? 

BMG: 2008-ban kezdődött az 
esztergomi és a iași egyházmegye között 
az együttműködés, azóta mindig van itt  
Magyarországon valaki. Nekem egy 
nagycsütörtöki misén szólt a püspök, 
lenne-e kedvem jönni. Csak azt 
kérdeztem, kapok-e két órát arra, hogy 
összecsomagoljak. Így lettem két és fél 
éve felsővízivárosi káplán. Aztán amikor 
hívott a bíboros úr, hogy új feladatot 
szeretne adni nekem, ugyanazt 
mondtam: kérek két órát csomagolni. 

ÖHL: Nem fájt otthagyni a 
Felsővízivárost? 

BMG: Megviselt egy kicsit, de 
szívesen jöttem Pestszentimrére. Ami 
tőlem függ, mindent meg fogok tenni, 
csak azért izgulok, hogy még 
magyartalanságaim vannak. 

ÖHL: Mit vársz tőlünk, miben tudunk 
segíteni? 

BMG: A legnagyobb segítség az, 
hogy léteztek. Azt kérem, hogy 
fogadjatok el olyannak, amilyen vagyok. 
És nyilván nem vagyok olyan, mint 
Gábor atya vagy Márton atya volt, és 
nem is szeretném őket utánozni. Annyit 
kérek még, hogy egy kis magánterületet 
kapjak. Eddig a plébániára mindenki ki-
be járt, de ha ott vagy a konyhádban, 
neked is furcsa lenne, hogy hirtelen oda 
megy egy másik ember. Szükség van 
egy olyan térre, ahol le lehet ülni 
beszélgetni, ahová el tudom hívni a 
paptársaimat. Ez a plébánia nagyon 
szűk, de azon leszek, hogy felépüljön a 
közösségi ház. Én vidéki gyerek vagyok, 
nem félek a portól és piszoktól, ami egy 
építkezéssel jár. 

ÖHL: Még csak néhány napja 
ismerkedsz a közösséggel, ez nem sok 
idő, de mégis: milyennek látsz 
bennünket? 

BMG: . A közösséget jóindulatúnak, 
jóakaratúnak látom, nagyon készségesen 
fogadtak, mindig itt volt valaki, aki jött 
segíteni, kifesteni a szobát, takarítani, 
nem kellett fogóval húzni őket. Nagyon 
köszönöm a sok segítséget. 

ÖHL: Amikor új pap érkezik a 
templomba, a legelső kérdés, amit a 
hívek feltesznek az, hogy mi fog 
változni? 

BMG: Nem akarok semmit változ-
tatni, csak a plébánosi lakást szeretném 
kialakítani.  Az elsőáldozásról pedig 
beszéltem a bíboros atyával is. Nem lesz 
három gyónás az elsőáldozás előtt, mert 
az első gyónás után már nincs jogom 
nem kiszolgáltatni az Eukarisztiát annak, 
aki meggyónt. Ezért a felkészülés 
lerövidül, és nem októberben lesz az 
elsőáldozás, hanem nyár elején. Nem 
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kell attól félni, hogy a gyerekek nem 
fogják fel, mi történik velük. Senki nem 
fogja fel ott, majd felfogja később. 
Amikor valaki házasságot köt, azt sem 
fogja fel, hanem azon aggódik közben, 
hogy minden rendben menjen, és jó 
legyen a lakodalom. Az a fontos, hogy a 
szülők bíztassák a gyereket, hogy 
jöjjenek rendszeresen gyónni. Fenn kell 
tartani a hitet, mert ha nem tartod fenn, 
tönkremegy, ez olyan, mint egy autó. 

ÖHL: Plébánosként mi a legfontosabb 
számodra? 

BMG: Hogy visszaszerezzem a 
híveimet. Együtt kell dolgoznunk. A 
templomba nem a papért megyünk, 
hanem az Istenért, és nem misét 
hallgatni, hanem részt venni a misén. 
Azért van a felajánlás, hogy felajánljunk 
valamit. Kell legyed egy vágyad az 
életben, nem tudsz átmenni az életen, 
mint egy réce a vízen. Ne érj úgy az 
életed végére, hogy lett volna 
lehetőséged tenni valamit, de nem tetted 
meg. A legnagyobb ajándék az élet, az 
Isten megteremtett, de visszavonult, 
meghagyta számunkra, hogy döntsünk. 
Az a feladatunk, hogy jobbá tegyük a 
világot, mint ahogy találtuk. Kezdj 
dolgozni, de kezdd magadon. Amikor 
megszületünk, sírunk, és mindenki nevet 
körülöttünk. Úgy kell élni, hogy amikor 
meghalunk, mi nevessünk, és mindenki 
sírjon. 

Főpásztori liturgia 
templomunkban 

Március 4-én megtisztelte temp-
lomunkat Erdő Péter bíboros atya, és 
személyesen mutatta be új plébániai 
kormányzónkat, Gábor atyát. A 
főpásztor prédikációjának egyik részlete 
kifejezetten a pestszentimrei közösség-
nek szólt, ezt idézzük most: 

A katolikus templomnak különleges 
hivatása, hogy egyszerre a közösség 
háza, az imádság helye, és Krisztus 
eukarisztikus jelenlétének a színhelye is. 
Itt tehát egyesül az Újszövetség áldozata 
és a közösség imája. Ezért is olyan 
fontos, hogy a templomban megtaláljuk 
Istennel a legszemélyesebb, a legben-
sőségesebb kapcsolatot. Induljunk hát el 
mi is, és találkozzunk a nagyböjti időben 
igazán Istennel. Vagyis utánozzuk, 
szemléljük Jézus személyét, életét, és 
vegyük magunkhoz testét az Oltári-
szentségben. De keressük az Istennel 
való találkozást Krisztus titokzatos 
testében, az Egyház közösségében is, az 
élő kövekből épült új templomban. 
Pestszentimre fővárosunknak olyan 
része, ahol kertes házak vannak. 
Fiatalabb családok is élnek itt, lehetőség 
van arra, hogy az az eleven közösségi 
élet, amely a korábbi években kialakult, 
továbbfejlődjön. De a katolikus közös-
ség élete nem csupán barátkozás és 
kellemes időtöltés – az is persze, mert a 
kegyelem a természetre épül -, hanem 
újra és újra lehetőséget ad arra is, hogy 
Krisztussal találkozzunk, aki a 
középpontja életünknek és az egész 
világközösségnek. A jó katolikus 
közösségben mindig érezzük Krisztus 
jelenlétét, tanulmányozzuk az ő tanítását, 
tudunk közösen imádkozni, közösen 
kérni a segítségét. És van okunk arra is, 
hogy együttesen, imádságban adjunk 
hálát. Az ilyen közösségek megújítják 
hitünket abban, hogy értelmes és szép 
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dolog az emberi élet, hogy nem vagyunk 
egyedül a világban, hogy Jézus kísér 
minket életünk egész útján. De az igazán 
jó közösség segíti is a tagjait, sőt, kilép a 
baráti együttlét köréből, és megtalálja az 
utat a magányosak, a betegek, a 
rászorulók felé. Azt szokták mondani, 
hogy egy jó ifjúsági közösségben nem 
csak beszélgeti, énekelni, szabadidőt 
együtt eltölteni tudunk, hanem közösen 
gondolkodunk azon is, hogy a világban 
tetteinkkel hogyan fejezzük ki a krisztusi 
szeretetet. Erre különösen is jó alkalom a 
nagyböjti készület ideje.  

 
Új ünnep a naptárban: 

Boldogságos Szűz Mária, az 
Egyház Anyja 

Ferenc pápa rendelkezése nyomán 
ettől az évtől kezdve pünkösdhétfőn új 
ünnepet ünneplünk, Boldogságos Szűz 
Máriát, az Egyház Anyját. Az elnevezés 
nem ismeretlen, hiszen a Lorettói 
litániában is ott szerepel közel negyven 
éve, s általa bomlik ki Mária 
anyaságának második dimenziója. Mária 
test szerint Jézus anyja, őt, a valóságos 
Istent és valóságos embert szülte meg bő 
kétezer évvel ezelőtt. Az Egyházat, 
Krisztus misztikus testét nem fizikai 
értelemben „szülte”, hanem lelki 
értelemben. Mivel pedig keresztsé-
günknél fogva valamennyien az Egyház 

tagjaivá, Krisztus misztikus testének 
részeivé váltunk, így Máriára mint égi 
Édesanyánkra tekinthetünk. Ahogy XVI. 
Benedek pápa mondta: „A mennyben 
van egy édesanyánk. Az ég nyitva áll, a 
mennyországnak szíve van”. 

Nem véletlen, hogy az új ünnepnap 
közvetlenül követi a pünkösdöt: Mária 
közbenjáró imájának köze van a 
pünkösdi lélekáradáshoz. Ő maga Jézus 
feltámadása után az apostolokkal 
maradt, erről az Apostolok cselekedetei 
tanúskodik: „Mindannyian egy szívvel, 
egy lélekkel állhatatosan imádkoztak az 
asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával 
és testvéreivel együtt” (ApCsel 1,14), 
így ott volt az emeleti teremben akkor is, 
amikor az apostolokra kiáradt a 
Szentlélek. Ugyanaz az erő szállt le 
rájuk, amit Mária az angyali üdvözletkor 
már befogadott.  

Emberhalász Szeminárium 

Újra megrendezésre kerül, immár 5. 
alkalommal az eddig Evangelizációs 
Estek néven futó szeminárium, immár 
Emberhalász Szeminárium néven. Ez a 
képzés egy missziós képzés azok 
számára, akik szeretnének tanúságot 
tenni Jézus Krisztusról a környeze-
tükben, családjukban, baráti körükben, 
vagy pusztán azon személyeknek, 
akiknél indíttatást éreznek rá. Jézus 
maga mondta Mk 16, 15-16 versében, 
hogy „Menjetek el az egész világra, és 
hirdessétek az evangéliumot minden 
teremtménynek. Aki hisz és 
megkeresztelkedik, az üdvözül, aki 
pedig nem hisz, elkárhozik.” Az 
evangélium hirdetése mindannyiunk 


