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 2022. Veni Sancte

szív-hang
A PESTSZENTLŐRINCI FŐPLÉBÁNIA IDŐSZAKOS KIADVÁNYA

XXVI. évfolyam/3. szám

A harmadik plébániai évemet kezdem a Fő-
plébánián, és eddig egyik sem ígérkezett 

valami békebeli, normális tanévnek. 
Első ránézésre talán a mostani áll ehhez 

legközelebb: szép nyárvége van, én magam 
egy nyaralásról érkezem, a kovid már nem tű-
nik olyan félelmetesnek, mint tavaly és tavaly-
előtt, a háború még nem ért ide. 

Készülünk az iskolakezdésre, plébániai 
terveink is kezdetekről szólnak: köszöntünk 
plébániánkon egy új, szentelés előtt álló dia-
kónust, Faragó Andrást, örömteli várakozás-
sal fogadunk egy papképzése kezdetén álló 
fiatalembert, Burai Milánt, belakjuk az új kö-
zösségi házat, átszervezzük a PKH-t, ha sikerül, 
indul egy Hit és Fény közösség, indulnak a régi 
csoportok.

Közben azért a horizontnak nem is annyira 
az alján már ott vannak az árnyak. Az üzem-
anyag-árak az egekben, mégis volt már, hogy 
csak a harmadik kútnál tudtam tankolni. Isko-
lákból híreket hallunk on-line oktatási tervek-
ről, pusztán a rezsiárak miatt, háztartásaink-
ban és a plébániánkon is meg vagyunk ijedve 
az áremelkedések miatt.

A normalitásról

Van jogunk egyszerűen a normalitásra 
vágyni? Van jogunk, amikor ez a háború for-
gószelének tényleg csak a széle? Személyes 
ismerőseink mégsem fekszenek ukrajnai 
lövészárkokban. Nem azért, mert kevésbé 
vagyunk bűnösök, mint az ukránok és az oro-
szok. "Ha meg nem tértek, így jártok mindany-
nyian". Mire panaszkodunk mi?

Talán tényleg ne panaszkodjunk! De a 
mélyére nézhetünk, mi a vonzó abban, ami 

"normális". "Normális" időkben számíthatunk 
egymásra. Pénzünkön azt kapjuk, amire szá-
mítunk, különféle programokon az történik 
velünk és szeretteinkkel, amit előre egyez-
tettünk, a templomban kiszámíthatóan zajlik 
Isten dicsőítése.

Ha mindez a múlté, akkor azt érjük meg, 
hogy emberi erőink elégtelenek, szétfosz-
lanak körülöttünk az élet hálózatai. És akkor 
vegyük észre először is azt a normálisnál 
sokkal nagyobb emberi erőfeszítést, amivel 
erre válaszoltunk. A normálisnál többet tet-
tünk templomunkért, amikor a nyár közepén 
impregnáltuk, könnyen takaríthatóvá tettük 
a kövezetet. Indult egy sor kezdeményezés 
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a templomi fölszerelések, ministránsruhák, 
székek önerőből való rendbetételére. "Hím-
zőegyletnek" kereszteltem el a vállalkozó csa-
patot, de a székek újrahuzatolása elég nagy 
részben férfimunka is. Mindenkinek köszö-
nöm! 

Ha a normalitáshoz pénz kell, hát a nagy-
lelkű végrendelkezőn kívül annak a sok hívő-
nek is hálát adunk, akik segítettek a Rezeda 
utcai örökölt ingatlan lomtalanításában, el-
adhatóvá tételében. Ha most van némi re-
ményünk, hogy télen is fűteni tudjuk majd a 
templomot, az azokkal a beruházásokkal függ 
össze, amelyeket az eladott ingatlan árából 
tervezünk.

Van tehát emberi válaszunk az abnormális 
időkre. Van olyan válasz, amely tőlünk füg-
gött, és ami nélkülözhetetlen.

A liturgia tanít minket. Jézus vérévé nem 
egyszerűen a bor válik. Bele kell keverni né-
hány csepp vizet. Így jön létre az anyag, amely 
Krisztus Testévé alakul. A víz az emberi cse-
lekedetek, erőfeszítések jelképe. Szükség van 
rá. Kell az a sok munka, amivel a bajokra vála-
szoltunk. Enélkül nincsen semmi. 

De amikor a Szentlelket kérjük az új plébá-
niai évre, higgyük, hogy kell a bor is. Isten ke-
gyelme az, ami megszenteli, igazán értelmes-
sé teszi erőfeszítéseinket. Amit érte teszünk, 
megmarad az örök életre, Ő az, aki velünk lesz 
az örök életben, sőt, Ő maga, Krisztus Urunk 
az örök élet. Így kérjük az áldását arra, ami 
előttünk van, így kérjük az örök élet kegyel-
mét is!

Gábor atya

▪	 Kedves	 András	 atya!	 Mikor	 érkeztél,	
meddig	maradsz	nálunk?
▪ Hivatalosan szeptember 1-től vagyok 

a plébánián,  de már augusztus közepén 
ideköltöztem, hogy mire beindul az élet, már 
otthonosabban legyek jelen. Várhatóan egy 
évig, de fél évig biztosan itt  leszek. Első be-
nyomásaim nagyon jók: van egy nagyon jó 
szobám, kiváló a csapat a plébánián, ráadásul 
bővülünk is: jön még egy leendő kispap, aki 
eddig nem volt még szemináriumban. A prog-
ramjaim is kezdenek körvonalazódni, nagy 
várakozásokkal vagyok, tekintek elébük. 

▪	 Jártál	 egyébként	 korábban	 a	 templo-
munkban,	ismerted	a	környékünket?
▪ Igen, valamelyest, a nagymamám ide jár, 

a családom egy része errefelé él, valamint 
néhány embert ismertem innen. A Szent Mar-
git templomban több alkalommal, de itt is 
megfordultam néhányszor.

▪	 Be	tudnál	röviden	mutatkozni?
▪ Újpesten a Kertvárosi Szent István 

Plébánián nőttem fel, ahol aktív életet éltünk 
az egész családdal. A váci piaristáknál érett-
ségiztem. Hozzám a zene állt mindig is közel, 
ezért ilyen pályára, ének-zene-karvezetés 
szakra mentem az ELTE-re, amit el is végez-
tem. Mellé elvégeztem a Sapientián a hittanár 
szakot is, majd utána jelentkeztem a szemi-
náriumba.

▪	 Hogy	jutottál	el	a	papi	hivatásig?	
▪ Jobbára az egyetemi évek alatt merült fel 

bennem a gondolat: mi lenne, ha Isten pap-
nak hívna?  Igazából egy gyermekkori érzés, 
egy mély vágy köszönt vissza felnőtt fejjel. 
Elsőáldozás után, nyolc évesen kezdtem el 
ministrálni, és onnantól kezdve tulajdonkép-
pen nem is hagytam el az oltárt – nagyon ott-
honosan éreztem magam mindig a plébánián, 
ahol remek közösség volt és több csoportnak 
is tagja voltam. Így a papság gondolata sosem 
állt távol tőlem, bár a gimnáziumi évek során 
távolabb került, hiszen akkor kezdődtek a ka-
maszkori szerelmek. Az egyetemen aztán vil-
lámcsapásként tért vissza a papság gondolata, 
majd három éves küzdelem után ki tudtam 
mondani az igent. Meg kellett vívnom a sa-
ját harcomat, ugyanis egy párkapcsolatot és 
a pedagógusi pályát hagytam ott, valamint a 
magány és bizalom kérdésével kellett szem-
benéznem. 
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▪	 Milyen	értelemben	véve?
▪ Lehet egy olyan gondolatunk, hogy a pap 

élete magányos. Ám ez nem igaz, a magam 
körül látott atyák is igen aktívak voltak, és 
ez arra a felismerésre juttatott, hogy ez a fé-
lelem alaptalan. Sőt, megerősödött bennem 
az az érzés, hogy a pap, ha jól végzi a dolgát, 
éppen hogy vágyik rá, hogy kissé egyedül 
legyen, s ez nem azonos a magánnyal. A biza-
lom ugyancsak kulcskérdés: rá tudom-e bízni 
magam egészen Istenre? Ebben egy jezsuita 
atya tanácsa volt segítségemre: menjek kül-
földre egy időre, hagyjak itt mindent, próbál-
jam tisztázni magam számára a helyzetet. Így 
Angliában éltem pár hónapot, ahol ki tudtam 
mondani az igent, hiszen megtapasztaltam, 
hogy az én szervezésem nélkül az Isten sokkal 
jobban megszervezi a mindennapjaimat, s ha 
ezt kicsiben meg tudja tenni, miért ne tudná 
nagyban is, egy egész életen át?! Azt éltem 
meg, hogy az élet egy kaland Istennel, ha rá 
tudom bízni magam – és én szeretném ezt a 
kalandot Vele megélni. Persze, nagyon sok 
más élmény és személy is segített a döntés-
ben.

▪	 Milyenek	voltak	a	szemináriumi	évek?
▪ Esztergomban tanultam, kezdetben ösz- 

szesen negyvennégyen voltunk a házban, 
tízen kezdtünk az évfolyamban, mára huszon-
egy-ketten maradtunk, benne hárman az 
évfolyamból. Ez elég drasztikus csökkenés, 
aminek van pozitív oldala is (hiszen ha va-
lakiben tisztázódik, hogy nem ez az útja, ak-
kor jobb, ha ez ott derül ki, és nem később), 
de összességében mégis csak kevesen va-
gyunk. De hál’ Istennek ez a fogyatkozás 
összehozott bennünket, nagyon jó közösség 
alakult ki. Nagyon szerettem például a kávé-
klubokat, közös havi dicsőítéseket. Egyébként 
Gábor atyát a szemináriumi évekből már jól 
ismerem, tanított nekünk Biblikumot és egy-
háztörténetet.

Engem a lelkipásztorkodás fogott meg a 
papságban, de a teológiai is érdekel, főleg a 
morálteológia, valamint a dogmatika antro-
pológiai része, ami az emberrel foglalkozik és 
azokkal a kérdésekkel, ami általában ma az 
embereket érdekli.

▪	 A	 sokrétű	 lelkipásztori	munkában	mi	 a	
te	személyes	karizmád?
▪ Mivel csak most kezdem a pályát, így 

erről sokat nem nyilatkozhatok. De a zenét 
és a liturgiát is szeretem, valamint a család-
pasztorációt érzem közel magamhoz. Nagyon 
örömteli, hogy lehetőség nyílik a családok-
kal együtt megélni a kereszténységet. Nem 
tudnék olyan korosztályt mondani, amihez 
jobban kapcsolódnék, mint a többihez, úgy 
érzem, mindenkivel megtalálom a hangot, 
amiért nagyon hálás vagyok. A családok 
egészére szeretnék hangsúlyt fektetni, akik 
a jelene-jövője az Egyháznak. Nagy vágyam a 
családlátogatás, s megtiszteltetésnek érzem, 
ha egy család életének része lehetek, végig 
kísérhetem őket a szentségi élet útján.

▪	 Hogy	látod,	milyen	nagyobb	problémák	
adódnak	ma	a	plébániákon?
▪ Szükség van egészséges családokra, 

amiket egy egészséges férfitársadalom és 
egy egészséges nőtársadalom szül. A nők 
hamarabb kezdenek maguktól szerveződni, 
a férfiakat talán jobban kell noszogatni, meg 
kell mutatni azokat a formációkat, ahol ott-
honosan érzik magukat és meg tudnak nyílni 
egymás előtt. Több helyen férfikörök, apa-
klubok alakulnak erre a célra, amire itt is van 
példa.

▪	 Nagy	 feladatnak	 tűnik	 a	 lelkipász-
torkodáson	 túl	 gyakorlati	 értelemben	 is	
menedzselni	 egy	 egyházközséget,	 amit	
magánemberként,	 főként	 fiatalemberként	
nem	tud	tapasztalatból	jól	csinálni	az	ember.	

Erre	hogy	készültök	fel?
▪ Igen, több formában is szó esik erről. Sok 

mindent felszívtam már magamba, hiszen 
plébánián nőttem fel, és gyakorlaton is voltam 
több alkalommal az évek során. A hatodéven 
azonban van egy kifejezetten plébániaveze-
téssel foglalkozó tárgy, ahol minden ehhez 
kapcsolódó gyakorlati dolog – könyvelés,  
pénzügyek, infrastruktúra – szóba kerül.  
Ezzel is foglalkoznunk kell, bár a nagyobb 
hangsúly egyértelműen a lelki életen és a 
pasztoráción van.

▪	 Ittléted	 idején	 van	 olyasmi,	 amit	 kül-
önösen	szeretnél	megismerni,	megtanulni?
▪ Szeretnék a szentségi felkészítések, főleg 

a jegyesoktatás terén tapasztalatot szerezni, 
valamint egy saját rendszert és anyagot kidol-
gozni, hiszen ez a családpasztoráció egyik  
alapja.  Egy másik dolog: szeretném jobban át-
látni például az iroda működését, hogy tudjak 
segíteni, ha valaki megkeres valamiféle ügy-
intézéssel, ezzel kapcsolatban ugyanis kevés 
tapasztalattal rendelkezem.

▪	 A	zenén	túl	mi	a	hobbid?
▪ Szeretek hegyet mászni, főleg a ma-

gas hegyeket kedvelem, valamint a havat, a 
síelést, ami a kedvenc sportom. De legfőképp 
azt szeretem, ha mindezt közösségben tehet-
em.

Készítette: Budaházi Gábor

„Eddig még csak hírből hallottam rólad, de most saját 
szememmel láttalak.” (Jób 42:5)

Burai Milán bemutatkozása

Nevem Burai Milán, 2002-ben születtem 
Békéscsabán. Mezőberényben nőttem 

fel két testvéremmel. Van egy bátyám és egy 
nővérem. A Mezőberényi Általános iskolai 
éveim mellett rendszeresen jártam a helyi 
labdarúgó egyesületbe. A középiskolás évei-
met Békéscsabán kezdtem a SZC Nemes Tiha-
mér Technikum és Kollégiumban, rendészeti 
képzésben. 

A papság gondolata a mezőberényi Szűz 
Mária Szent Neve és Szent József templom-
ban fogant meg bennem, amikor kisgyerek-
ként elkezdtem nagy örömmel ministrálni. 
Érettségi után éreztem a szívemben az Úr 
sürgető hívását: „jöjj, kövess engem”. Erre 
nem lehet mást mondani, mint egy igent és 
2022 február végén postára adtam a jelent-
kezési levelemet. Érettségi után elég sok 
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Mária, siess segítségünkre! 
Tábori beszámoló a Jézus Szíve Nővérektől

A Jézus Szíve Nővérek két ilyen tábori él-
ményt tudnak biztosítani a családoknak, illetve 
gyerekeknek. Az egyik az ott alvós gyerektábor 
volt Ráróspusztán. Az elmúlt két évben rövid 
napközis tábort szerveztünk, így jó volt újra egy 
teljes hetet eltölteni a gyerekekkel és vezetőkkel. 
A témánk egy evangéliumi részletet dolgozott 
fel: Mária látogatása Erzsébetnél. Ennek alapján 
a mottó: „Mária, siess segítségünkre!’” Egész 
héten tapasztaltuk Mária segítségét és az ő pél-
dáját követve mi is tudtuk segíteni egymást. Mi-
lyen formában? Minden este segítettük egymást 
a vidámkodásban a tábortűz körül. Magyar 
Róbert viccesen segít nekünk megvédeni a há-
zunkat a cinegétől, a „Nád a háza teteje” ének 
vezetésével. Egyik napon az egész tábor neki-
vágott az erdőnek, hogy megtapasztaljuk Isten 
gondviselését és a Teremtő nagylelkűséget. Ka-
landos volt az egyik szakaszon egymásra támasz-
kodva leereszkedni a szakadékba, hogy utána 
újra fölmászhassunk a másik oldalra, és így foly-
tathassuk az utunkat. Ott a természetben Gergő 
atya misézett nekünk és a szabad ég alatt újra 
megtapasztaltuk, hogy Jézus itt is itt van közöt-
tünk az Eucharisztiában. 

S vajon mit meséltek a gyerekek? Milyen 
élményekkel gazdagodtak ez alatt a közös  
táborozás alatt? A közös méta, a tábortűzi 
énekek, a csokis fánk, a kézműves foglalkozás, 
a közös kirándulás, a szentmisék, amikor szol-
gálatot vállaltunk, a vidám előadások, az  
érdekes tanítás Máriáról, különösen a Guada-
lupe-i Szűz Máriáról és még sok minden. Ez 
nem történhetett volna meg jó vezetők nélkül. 
Köszönjük a katékétáknak, az édesanyáknak,  
a pedagógusoknak, a nagymamáknak, a fia-
taloknak, akik rászánták ezt a hetet, hogy a  
gyerekek megtudják: van valaki, aki a palást-
jával mindig átölel minket és segítségünkre  
siet. Végül szép meglepetés volt számunkra, 
hogy Radványi Balázs a Kaláka együttesből 
örömmel eljött, hogy egy délutáni külön  
műsort tartson nekünk. Köszönjük a nagy-
lelkűségét, és hogy a sok népdal között istenes 
dalokat is bemutatott nekünk, és ezáltal 
megerősített bennünket a hitünkben. Az erről 
készült kép kifejezi a gyerekek örömét Balázs 
koncertje után. 

Jövőre is várjuk a gyerekeket és a nagylelkű 
vezetőket is!

szabadidőm volt, viszont igyekeztem elmé-
lyíteni csendes imaélettel az Istenkapcso-
latomat, egy spirituális úton kezdtem el járni, 
ami segített felfedezni Istent és az Ő feltétel 
nélküli szeretetét. Jób könyvéből tudnám ezt 
az alábbi igével leginkább kifejezni: „Eddig 
még csak hírből hallottam rólad, de most sa-
ját szememmel láttalak.” (Jób 42,5) 

Dr. Erdő Péter bíboros atya felvett 
a Főegyházmegye papnövendékei közé.  
Viszont mivel más egyházmegyéből érkeztem, 
ezért egy Propedeutikus évre küldött. Nagy 
öröm, hogy kispapként belekóstolhatok egy 
aktív plébániai életbe. Remélem, hogy sok-
sok szeretetet fogok tudni adni jelenlétem-
mel a következő egy évben. Izgatottan várom, 
hogy megismerjem a közösséget!  

Hobbijaim közé sorolhatom a 
bűvészkedést, középiskolás éveim alatt in-
tenzíven foglalkoztam vele. Természetesen 
nem felejtettem el a trükköket, ha lesz rá 
lehetőség akkor szívesen előadok pár lát-
ványos “varázslatot”. Továbbá szeretek a ter-
mészetben túrázni és olvasni is. Richard Rohr 
atya könyvei nagyban segítettek a hitemet el-
mélyíteni, szeretettel ajánlom mindenkinek! 

Bízom benne, hogy sokatokkal találkozom 
majd szeptembertől a szentmiséken, plébáni-
ai programokon, elsőáldozói és bérmálkozói 
felkészítéseken, hittanórákon, ministráns-
foglalkozásokon és persze baráti beszélge-
téseken is. 

Ha	megkérdezik	 tőled,	hogy	a	sok	nyári	élményed	közül	mi	 jut	eszedbe,	 legtöbbször	az	utazást,	
sportolást,	éneklést,	finom	ételeket,	szép	tájakat	és	a	családi	együttlétet	említjük.	Ahhoz,	hogy	ez	
létrejöjjön,	sok	tervezésre,	pakolásra,	gondolkodásra,	indulás	előtti	vásárlásra	is	szükség	van.	Ez	
mind	megéri,	ha	az	ember	tudja,	hogy	miért	csinálja,	miért	fontos	ez	a	kis	nyugalom	sziget	min-
denkinek	a	számára.
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A képen látható a külön szentmise a 
felnőtteknek, ahogy ünneplik a házasságukat, a 
Csorvási és Mátyássi család, ahogy készítik az 
ima dobozukat, amely segítheti őket a közös 
családi imádságban. Ennél a tábornál is hálásan 
köszönjük a vezetők segítségét! A segítők között 
voltak katekéták, régi gyerektábori kisegítők és 
egy házaspár, akik már többször voltak családi 
táborban, és mivel a gyerekeik már idősebbek, 
így örömmel jöttek vissza segíteni a gyerek cso-
portokban. Megosztották velünk, hogy ők is so-
kat kaptak a hétvégétől.

Ahogy Szent Pál buzdít minket, továbbra is 
éljünk szilárdan a hitünkben, és amikor úgy érez-
zük, hogy lankadunk, tudjuk, kitől kérjünk segít-
séget! Mária az ő szeplőtelen, szerető szívével 
mindig a segítségünkre siet.

A Jézus Szíve Nővérek

A másik tábor július első hétvégéjén zajlott 
hét lelkes családdal. Ahogy említettem a cikk 
elején, sok szervezéssel és tervezéssel jár, hogy 
az egész család ott legyen csütörtök estétől 
vasárnapig, de megéri, mert tudják miért teszik. 
A családi tábor mottója így szólt: „Álljatok szilár-
dan a hitben!” (1 Kor 16,13)  

A családok a hétvégén újra felfedezték, hogy 
mit jelent hinni egymásban; a családban, házas-
társban, gyerekeikben és elsősorban a Jóisten-
ben. Mi teszi különlegessé ezt a tábort? Az, hogy 
az egész család részt vesz a hétvégén, de sok 
programban a gyerekek külön, a saját korosz-
tályukkal élik át az eseményeket és így a saját  
szintjükön tudják feldolgozni a lelki témát. Idén a 
hét család között három új család is jött. A csalá-
dok nem csak a Főplébániáról jöttek, hanem egy 
a Szemere telepről és kettő vidékről. Nagy áldás, 
hogy a családok meg tudják osztani tapasztala-
taikat egymással és így is erősödik a Jóistenbe 
vetett hitük.

Plébániai színes hírek!

Megalakult a plébániai Varró és Hímző Egylet! A felhívást követően egy tucat leány és  
asszony ragadott varrótűt és hímzőfonalat. Áldásos munkájuk első gyümölcse a ministráns 
ruhákba való jelek varrása volt. Az őszi tervekben szerepel, hogy a templomi padokba  
meleg párnákat varrnak. Szükség is lesz rá, hiszen bizonyosan nem tudjuk már télen a  
templomot az előző évekhez hasonlóan fűteni a megemelkedett energia árak miatt!

Lelkes és ügyes kezű kis csapat 
üzent hadat a szétfeslett temp-
lomi székhuzatoknak! Sorra új, 
erős szövetborítást kapnak a 
kiszolgált, elkopott, szakadt kár-
pitok. A székek egy része már 
vissza is került a helyére, így újra 
birtokba vehetjük őket. Hálás 
szívvel mondunk köszönetet a 
javításért, sokat spórolunk vele!

Hencz Edit
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Historia Domus Plébániánk hírei

Historia Domus 30. rész

Még mindig 1943-ban vagyunk, de már az 
év vége felé járunk. Az élet a háború ellenére 
is folytatódik a plébánián. Lássuk, hogyan!

„November 3-án kezdődött a „Meny-
asszonyok iskolája”, négy napon át neves 
előadók tartanak előadásokat a szentségi 
házasságról. Valóságos jegyesoktatás lesz. 
Négyszáznál többen jelentkeztek, de bizony 
az első napon csak száz egynéhányan jöttek 
el. A többi bizonyára várja az értesítést: vajon 
érdemes-e eljönni? 

November 7-én tartottuk a város ünne-
pélyes felajánlását az Úr Jézus és a Boldog-
ságos Szűz Mária Szívének. Három napon át 
triduum előzte meg úgy a központban, mint 
a telepeken. Külön volt még az iparosoknak 
és a kereskedőknek is. Előtte való nap havas 
eső esett, és szemerkélt még 7-én is. Any-
nyi előkészület és fáradság látszott semmivé 
válni. Megtartsuk a körmenetet, vagy sem? 
Úgy döntöttünk, hogy bármilyen legyen az 
idő, feltétlenül megtartjuk. S csoda 
történt! Délfelé kikandikált a nap, 
és délután bár felhős, de nem esik. 
A körmenet fényesen sikerült, cirka 
10-12 ezer ember vett rajta részt 
példás rendben, fegyelmezetten. 
Ezt a rendőrség is elismerte. Ha egy 
hónappal előbb rendezzük meg, az 
egész városrészt vett volna feleke-
zeti különbség nélkül.”

Lám, nem féltek a viszontagsá-
goktól, és mennyire gondjaiba vette 
őket az Úr! (Szerk. megj.)

Aztán másról ír plébános urunk.
„A Katolikus Diákotthon mozgalom se-

hogyan sem akar előre haladni. Fásultak az 
emberek, és az ilyen célok iránt hidegek, de 
panaszkodni, hogy minden pozíciót más vallá-
súak foglalnak el, azt tudnak. 

32000 pengőt kellene e célra beszolgál-
tatnunk, de alig hiszem, hogy sikerülni fog. A 
város adott 15000, a hitközség 5000, a gyűj-
tésből még 2000 sem jött össze, pedig a ter-
minus 15-én lejár. 

Az éjféli mise helyett ismét délután 6-kor 
miséztünk. Nem mondom, tele volt a temp-
lom, és különösen sokan áldoztak, de még 
sem volt az a hangulatos karácsonyi mise. 
Hozzájárult persze az idő is; lucskos, sáros, 
szemerkélő, esős idő volt.”  

Ezzel a háborús, szürke, vizenyős, hideg-
gel búcsúztak 1943-tól.

Sz. Mariann
A Pestszentlőrinci közbenjáró imacsoport 2022.október 23-án - idén második 
alkalommal - szervezi meg a közbenjáró imaestet. 
Az est különlegessége, hogy a zenei szolgálatot Csiszér Laci és csapata vállalta. 
Az előző alkalomról kaptunk visszajelzéseket, ezekből párat közé is tennénk:

"Kegyelemmel teli esténk volt." - Katica
"Ez jobb volt, mint a Tűz."  - Réka

"Ilyet még nem tapasztaltam: mindkét személytől pont ugyanaz az üzenet 
jött!"- Eszter

"Évek óta nem imádkoztam ilyen jót." - Ildi

Nagy szeretettel várunk mindenkit és nyugodtan jöhetnek a barátok, barátnők, 
rokonok, szomszédasszonyok is! 

Közbenjáró imacsoport



12

Plébániánk hírei

Felelős kiadó: 
Budapest-Pestszentlőrinci 

Mária Szeplőtelen Szíve Főplébánia 
1181 Budapest, Batthyány u. 87/b

Dr. Harmai Gábor plébános

Munkatársak: 
Szerkesztő: Burucs Tímea
Korrektor: Fierer Zsuzsa
Tördelő: Koppányi Viola

Budaházi Gábor, Jézus Szíve Nővérek, 
Szilárdi Ferencné

Következő lapzárta: 2022. november 27.

telefon/fax:	1/290-3036
e-mail:	pszlorincfoplebania@gmail.com
honlap:	pestszentlorinc.plebania.hu
számlaszám:	OTP	Bank	11718000-20010063

Mária Szeplőtelen Szíve Főplébánia 

Vasárnap 7:00,	9:00,	10:30,	18:30

Hétfő 7:30

Kedd 7:30

Szerda           18:00

Csütörtök           18:00

Péntek 7:30

Szombat 7:30, 18:30 (előesti)

IRODAI	SZOLGÁLAT	A	FŐPLÉBÁNIÁN

Hétfő, kedd, péntek 9:00 - 12:00

Szerda, csütörtök 15:00 - 18:00

SZENTMISÉK	RENDJE

Szent Margit Plébánia

Vasárnap 9:00,	16:30

Hétfő           18:00

Kedd           18:00

Péntek           18:00

Szent Lőrinc Kápolna

Szerda 7:30

Szent József Kápolna

Szombat           17:00

Gyóntatás a Főplébánián

A vasárnapi 18:30 órai szentmise alatt, vagy előre 
egyeztetett időpontban.


