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VII. évfolyam, 7. szám \ 2017. szeptember

Kedves – az Istent a Szent Imre-templomban dicsérõ – Hívek!
Azért választottam ezt a megszólítást, mert tapasztalat, hogy a klasszikus plébániai határok sok esetben elmosódnak. Tisztában vagyok vele, hogy a Szent Imre-templomba is sokan járnak más plébániák területérõl szentmisére az Urat dicsérni.
Szintén korunk tapasztalata, hogy a világ egyre inkább mobilissá, változékonnyá lesz. Ez a jelenség plébániánkra és a plébániát fenntartó ciszterci közösségre is igaz. Rendünkben nagy változások zajlanak, ennek egyik hulláma dobott a Szent Imre
Plébánia élére. A tény: Erdõ Péter bíboros augusztus 1-jei hatállyal engem nevezett ki plébánosnak. Köszönet a bizalomért
a bíboros úrnak és a rendtársaknak, akik úgy gondolták, engem jelölnek. Tisztában vagyok a feladat nagyságával, Szentimreváros lelki, kulturális múltjával. Életemben mindig megtapasztaltam a Szentlélek vezetését, az õ erejében bízom most is.
Egy jól mûködõ plébániát veszek át. Köszönöm elõdeim, elsõsorban Elõd és Ipoly atya befektetett munkáját, amelyre építhetek. Köszönöm a plébánia életében vezetõ szerepet játszó hívek áldozatos szolgálatát (irodavezetõ, sekrestyés, hitoktatók,
karnagy, gazdasági vezetõ, cserkészvezetõk, bármilyen kis közösséget vezetõk stb.), remélem, hogy továbbra is támaszkodhatok rájuk.
Mindenképp szeretném kiemelni rendtársaimat, akikkel együtt igyekszünk ellátni a plébánia lelkipásztori szolgálatát: Alberik
atya, Lõrinc atya, mint káplánok, Dániel atya, mint kápolnaigazgató lesznek segítségemre. Az õ tevékenységüknek köszönhetõen tudom megõrizni jelenlétemet a Szent Imre Gimnáziumban, mint spirituális vezetõ, mint hittantanár s mint osztályfõnök.
A kedves hívektõl pedig sok imát kérek a plébániáért és a ciszterci rendért!
Szkaliczki Csaba Örs O. Cist. plébános

BÚCSÚ

MEGHÍVÓ KATEKUMENÁTUSBA

Idén november 5., Szent Imre napja, vasárnap. Az ünnepségeket 4–5-én rendezzük meg. 4-én 18 órakor Bérczi Bernát
zirci kormányzó perjel tartja az ünnepi misét. Az
espereskerületi mise vasárnap 18 órakor lesz, melyre várjuk
az espereskerület papságát. Egész hétvégén a szokásos vásári
forgatag és egészségügyi szûrés várja a kedves testvéreket.

Ha már gyerekkorodban megkereszteltek, de nem volt alkalmad a hitrõl mélyebb ismereteket szerezni…
Ha nem vagy megkeresztelve, és keresi a szíved Istent, de nem
vagy benne biztos, hogyan indulj felé…
Ha nem tartozol semmilyen vallási felekezethez, de érdekel
Egyházunk szeretet-közössége és tanítása…
Szeretettel meghívunk a katekumenátus csoportba, ahol megis-

merheted (jobban megismerheted) Istent és a keresztény
élet teljességét, a Római Katolikus Egyház szeretet-közösségében.
A katekumenátus egy út, a keresztény élet megismerésének és
az abba való beavatásnak folyamata. Mindenkit szeretettel várunk, azt is, aki egyszerûen csak kíváncsi a kereszténységre,
és azt is, aki már néhány lépést megtett az Isten felé vezetõ
úton, és vágya, hogy megkeresztelkedjen, elsõáldozó legyen,
bérmálkozzon.
Felnõttek részére találkozóinkat szeptember 20-i kezdettel,
szerda esténként tartjuk 19.30-tól 21.00 óráig a Szent Imre
Plébánián (Himfy u. 9.). Érdeklõdni és jelentkezni lehet elõzetesen Kató-Bellavics Ágotánál (kato.agota@gmail.com).
GYÁSZ

Augusztus 18-án, életének 86. évében elhunyt a templomunkban vasárnap esténként több, mint 10 éve gyóntató Kriskó
Miklós görög katolikus atya. Hálás köszönet van a szívünkben
áldozatos szolgálatáért! Temetése szeptember 2-án 11.00
órakor a kállósemjéni görögkatolikus templomban végzett
szertartás után lesz. Az örök világosság fényeskedjék neki!

MUZSIKUS TOBORZÓ

Kedves Testvérek, biztatjuk Önöket, hogy minél többen találjanak feladatot, kötelezõdjenek el szolgálatra egyházközségünkben. Ilyen terület a kórusmuzsika, amely különbözõ korosztályoknak, élethelyzetben lévõknek különbözõ lehetõséget
nyújt a csatlakozáshoz a családi szkóla, a gitáros együttes és a
klasszikus zene vidékén. Kedves leányok, kedves Édesanyák,
sõt, kedves Édesapák, tájékozódjanak és válasszanak bátran!
FÕZÕNAP

Szeptember 17-én, vasárnap délelõtt immár hatodik alkalommal rendezzük meg a plébániai Fõzõnapot a Házas Sátor közösség szervezésében. Családi, közösségi és ad-hoc csapatokat várunk 8.00 órától a templom és a Gimnázium közötti
területre fõzni, és mindenkit kóstolni, beszélgetni. 10–12-ig
a gyermekek számára játékokkal készülünk, a híres-neves
szakmai zsûri várhatóan fél egykor kóstolja végig az ételkölteményeket. Bográcsokról, tûzrõl a szervezõk gondoskodnak.
Jelentkezés és érdeklõdés: mate_zoldy@yahoo.com
A DR. BATTHYÁNY LÁSZLÓ ORVOSKÖR

ismét plébániánkon Huszár Lõrinc ciszterci atyát, aki augusztus 21-tõl káplánként fog tevékenykedni. Isten áldása kísérje
munkáját!

következõ összejövetelét 2017. szept. 22-én, 17 órai kezdettel
tartja a Szent Imre Házban. Meghívott elõadónk Dr. Ferencz
Mária Éva a Szent Imre Kórház Szemészeti Osztályának osztályvezetõ fõorvosa. Elõadásának címe: „Az öregedõ szem”
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk!

SZENTIMRE 2020

A SZENTIMREHÁZAS ESTÉK

A tavaly elkezdett folyamat mentén haladunk a SzentImre 2020
építésében. Nyáron a kulcsterületek koordinátorai összegezték az elmúlt év eredményeit a célkitûzések függvényében.
Összegezve elmondható, hogy a legtöbb területen teljesültek
azok, amelyeket magunk elé tûztünk. A 2017/2018-as évben
várhatóan az ifjúság, az infrastruktúra és az 50+ korosztály
az, amelyre különleges figyelmet fordítunk. Köszönjük a koordinátoroknak az egész éves áldozatos munkát.
Zöldy Máté, a képviselõtestület világi elnöke

elsõ alkalma október 11-én szerdán, este fél 9-kor lesz a Szent
Imre Gimnáziumban. Elõadók: Bayer Gábor és Kinga, téma: Egység a házasságban.

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

MINISTRÁNS TOBORZÓ

Ebben az évben is vár a templom ministráns csapata minden
lelkes, 5 évnél idõsebb fiút a péntek délutáni gyûlésekre illetve az oltár körüli szolgálatra! Jelentkezni Várhelyi Gábornál
(varhelyigabo@gmail.com), illetve szeptember 8-án 16.30kor a templom alsó-hittantermében!

EGYHÁZI ZENE

szept. 3., vasárnap 11.00: motetták
szept. 9., szombat 18.00: Az újabb kori kórustörténet 1972ben kezdõdött el és a klasszikus muzsika jelenléte templomunkban azóta is folyamatos. A 45 évvel ezelõtti megalakulásra emlékezünk e napon, amelyben az egykori és a most is
szolgáló énekesek Liszt Missa Choralis c. mûvét éneklik hálaadásként. Szeretettel várjuk ezen alkalomra a zenebarátokat.
szept. 17., vasárnap 11.00: vendégünk a Carmine Celebrat kórus, vez. Zimányi István.
szept. 24., vasárnap 11.00: gregorián korális, Bruckner 2
Tantum ergo

GÖRÖG KATOLIKUS

CSERKÉSZET

Minden hétfõn, este 6-kor énekelt, görög katolikus szentmisét
celebrál Kocsis Tamás a Fõ utcai Görög Katolikus-templom
lelkésze templomunkban.

A plébániai cserkészcsapat Bakonybélben 210 fõvel táborozott
ezen a nyáron. A tábor keretmeséje, kapcsolódva Szent László évéhez, lovagkirályunk életét és korát dolgozta fel. A kiscserkészek idén 5 napig táboroztak, a nagycserkészek 11 napig. Eredményes, jó hangulatú tábort zártunk ez évben is.
A nyár folyamán folyamatosan zajlik a cserkészotthon felújításának III. üteme. Többek között kicserélik a hideg és melegvíz hálózatot, a szennyvíz vezetékeket. Új mosdók, WC-k, zuhanybeállások épülnek, ezek mellett egy új teakonyhát is kialakítunk. A konyha, a WC és az elõtér új burkolatot kap. A
felújítás alatt álló helyiségekben a villamossági hálózatot is
cserélik.

TEMPLOMTAKARÍTÁS

Idén október 14-én szombaton 8.30-kor kezdõdik a templom
nagytakarítása. Minden évben nagyszerû hangulatban varázsoljuk tisztává még a legeldugotabb sarkokat is. Idén is minden segítõ kézre számítunk!
ELÉRHETÕSÉGEK:

Templom: 1114 Villányi út 15.
Telefon: (misék alatt) 06/30-846-86-49
Várhelyi Gábor 30-83-88-573, gabor@szentimre.hu

HANGVERSENY

MISEREND:

a kárpátaljai karitász támogatására
szeptember 17-én, vasárnap 19.00 órakor

Hétköznap: 7.30 és 18.00
Vasárnap: 8.00, 9.00, 11.00, 18.00 és 21.00

Baráti Kristóf Liszt és Kossuth-díjas mûvész Bach-estje

PLÉBÁNIA:

1114 Himfy utca 9. / Telefon: 06/1/ 611 01 07
Borbély Zita irodavezetõ: 30-552-31-49 / iroda@szentimre.hu
Nyitva tartás:
Hétfõ: 8–12 és 15–19 óráig
Kedd: 10–12 és 15–18 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök: 10–12 és 15–18 óráig
Péntek: 8–15 óráig
Keresztelõre az iroda@szentimre.hu email címen lehet jelentkezni!
EUCHARISZTIKUS VILÁG KONGRESSZUS 2020

Készüljünk együtt az Eucharisztikus Kongresszusra! Erre a legjobban sok imával, szentségimádással lehet.
Szentségimádási lehetõségek: minden csütörtökön az esti 6-os
mise után 15 perces csendes alkalom, illetve minden hó 3.
csütörtökén dicsõítõ, gitáros szentségimádás közbenjáróimákkal és tanúságtétellel. Keddenként pedig reggel 8-tól este
17.30-ig a Batthyány kápolnában imádkozhatunk a kihelyezett Oltáriszentség elõtt.

Ne hagyjátok a templomot, / A templomot s az iskolát! – ismételte örök emlékezetû sorait Reményik Sándor, jól érzékelvén, hogy a kisebbségi létben a hit és az anyanyelv megõrzése a megmaradás szegletköve – ezen múlik a jövendõ.
Sorskérdés a közigazgatási határokon innen és túl, hûségesnek lenni és megtartatni méltóságban, mindenek és mindennek ellenére. Ezen szavak és az általuk hordozott, gyakran
nehezen megélhetõ tartalom a Kárpátalján élõ honfitársaink
mindennapi küzdelme a kötõdés jogáért, a létfenntartás terhével. Egyházközségünk hagyományosan jótékony célú hangversenyét ez évben is a helyben maradás szándékát erõsítve
rendezzük meg, jelezve ezzel, hogy szûkebb pátriánk és Kárpátalja távolsága csak a térképen jelentôs. Hisszük, hogy az
összefogás erejébõl való, lelket nemesítõ szándék, Bach felbecsülhetetlen alkotásai – melyek Antonio Stradivari 1703ban készült remekmûvén szólalnak meg – az adakozónak is
tartalmas estét kínálnak. Kedves Olvasó, kérjük tisztelje meg
jelenlétével, segítõkészségével törekvésünket. Adományát a
kárpátaljai római katolikus egyházmegye keretében mûködõ
Család és Élet Egyesületnek juttatjuk el.
A belépés ingyenes, mozgássérülteknek akadálymentes. Adományaikat köszönettel fogadjuk. Újbuda Önkormányzata, az
NKA és a Szent Imre Alapítvány támogatásával.
Szkaliczki Örs O. Cist. plébános / Csányi Tamás karnagy

PLÉBÁNIAI KATEKÉZIS (nyitott csoportjai) 2017–2018.
Katekéták elérhetõsége: Kató Csaba: kato.csaba1966@gmail.com / Kató-Bellavics Ágota: kato.agota@gmail.com
Palotás Rozina: palotas.rozina@gmail.com / Péceli Gábor: peceligabor@gmail.com
Katekézis termek: Templom alsó kt = Szent Imre-templom alsó katekézis terme / templom felsõ kt = Szent Imre-templom
felsõ katekézis terme / Szent Imre Ház: Plébánia épülete, Himfy u. 9.
Katekézis csoportok: elsõáldozásra készülõ – kezdõ, haladó és volt elsõáldozó csoportok
2. osztálytól:
Elsõáldozásra készülõ csoportok a templomi felsõ katekézis teremben / 2017. szeptember 11-tõl
Elsõáldozásra készülõ KEZDÕ csoport 1. hétfõ 16.30–17.30 – templomi felsõ katekézis terem
Elsõáldozásra készülõ KEZDÕ csoport 2. szerda 16.30–17.30 – templomi felsõ katekézis terem
3. osztálytól:
Elsõáldozásra készülõ HALADÓ csoport 1. hétfõ 17.30–19.00 – templomi felsõ katekézis terem
Elsõáldozásra készülõ HALADÓ csoport 2. kedd 16.00–17.30 – templomi felsõ katekézis terem
Elsõáldozásra készülõ HALADÓ csoport 3. szerda 17.30–19.00 – templomi felsõ katekézis terem
Elsõáldozásra készülõ HALADÓ csoport 4. csütörtök 16.00–17.30 – templomi felsõ katekézis terem
4. osztálytól:
Már elsõáldozott csoport 1. kedd 17.30–19.00 – templomi felsõ katekézis terem
Palotás Rozina
Már elsõáldozott csoport 2. csütörtök 17.30–19.00 – templomi felsõ katekézis terem Palotás Rozina
5. oszt.
hétfõ 15.00–16.15
Szent Imre ház
Péceli Gábor
6. oszt.
csütörtök 16.00–17.15 Szent Imre ház
Péceli Gábor
7. oszt.
hétfõ 16.30–18.00
Szent Imre ház
Péceli Gábor
8. oszt. M1
kedd 16.00–17.30
Szent Imre ház
Péceli Gábor
9. oszt. KÖSZI szerda 16.30–18.00
Szent Imre ház
Péceli Gábor
Bérmálkozásra készülõ kezdõ csoport:
10. oszt. HID
csütörtök 16.00–17.30

Szent Imre ház

További katekézis csoportok:
11. oszt. Madzag
csütörtök 17.30-19.00
12. oszt. Stég
kedd 17.45–19.15
18-19 évesek. LáVa
szerda 17.45–19.15
18-20 évesek Kavicsok kedd 17.45–19.15

Szent Imre ház
Szent Imre Ház
Szent Imre ház
Szent Imre Ház

Palotás Rozina
Palotás Rozina
Palotás Rozina
Palotás Rozina
Palotás Rozina
Palotás Rozina
Palotás Rozina

Kató-Bellavics Ágota

Kató-Bellavics Ágota
Kató-Bellavics Ágota
Kató-Bellavics Ágota
Péceli Gábor

A fiatal felnõtt-felnõtt csoportoknál keresse Kató Csabát a kato.csaba1966@gmail.com vagy Kató-Bellavics Ágotát a
kato.agota@gmail.com címen. / Katekumenátus: felnõtt keresztelési – elsõáldozási – bérmálási felkészítõ kezdõ csoport,
elõzetes jelentkezés: kato.agota@gmail.com / elsõ találkozó: szeptember 20. szerda 19.30–21.00 Szent Imre ház,
Kató-Bellavics Ágota
SZERETETTEL VÁRUNK!

Készítették: Szkaliczki Örs O. Cist. / Várhelyi Gábor / Csányi Tamás

