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Szalézi Szent Ferenc:  A kereszt 
Azt a keresztet, ami most annyira nyomja válladat, mielőtt elküldte volna hozzád az Úr, mindenható 
szemével megvizsgálta, szerető irgalmával átmelegítette, mindkét kezével méregette, vajon nem 
nagyobb-e, nem nehezebb-e a te számodra, mint amennyit elbírsz? Aztán megáldotta, szent 
kegyelmével, irgalmával megillatosította, reád és bátorságodra tekintett és így érkezik a mennyből a 
Kereszt, mint Isten köszöntése, mint a te Istened szeretetének irgalmas ajándéka.  

 

A  kereszt  Isten  bölcsessége 
Szentatyánk, XVI. Benedek pápa tanítása a keresztről, Szent Pál évében. 

Szent Pál a damaszkuszi úton szerzett döntő tapasztalata révén megértette, hogy Jézus őérte és 
mindenkiért halt meg és támadt fel. Azt is megértette, hogy az üdvösség kegyelem, mivel minden 
Krisztus halálából, nem pedig a mi tetteinkből születik. Szent Pál azonban azt hirdette, hogy a kereszt 
jelenti az üdvösséget, a minden teremtménynek ajándékként felkínált kegyelmet. A kereszt alapvető 
jelentéssel bír: Isten ingyenes és irgalmas szeretetének megnyilvánulása. Pál tehát nem úgy mutatja be 
a keresztet, mint botrányt vagy őrültséget, hanem mint Isten mindenhatóságának és végtelen 
szeretetének kifejezését. Krisztus keresztje a keresztény misztérium középpontjának a középpontja. 
Isten szeretetének ingyenessége a valódi bölcsesség. 
Az apostol saját gyengeségének megtapasztalása révén bizonyosodik meg Krisztus szeretetéről. 
Valóban, Krisztus keresztáldozata által engesztelődik ki velünk Isten. Ahhoz, hogy elfogadjuk a 
keresztet, gyökeres megtérésre van tehát szükség. A zsidók azért utasítják vissza a keresztet, mert 
hűségesek akarnak maradni atyáik Istenéhez. A görögök, vagyis a pogányok az értelem nevében 
szállnak szembe a kereszttel. Számukra a kereszt sótlan étel, vagyis tévedés, sértés a józan ész ellen. 
Aki a lélek tökéletességét a tiszta észben vélte felfedezni, mint a görögök, nem tudta elfogadni, hogy 
Isten emberré váljon. Még inkább elfogadhatatlan volt az, hogy Isten a kereszten fejezze be életét. A 
görögök logikája ma is elterjedt. A kereszt azonban Isten hatalmának kifejezése. Az évszázadok során 
bebizonyosodott, hogy a kereszt győzött, és nem az annak ellenálló bölcsesség. 
A kereszt lehetővé teszi, hogy visszautasítsunk minden kísértést, amely jelen van az emberben. Csak 
akkor fedezhetjük fel életünkben Isten Lelkének teljes erejét, ha maradéktalanul elfogadjuk a kereszt 
gyengeségét. Ekkor mondhatjuk Szent Pállal együtt: „…Isten őrizzen attól, hogy mással dicsekedjem, 
mint Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által a világ meg van feszítve számomra, s én a világ 
számára”. 
 

 



A nagyheti - húsvéti szertartások rendje  templomunkban 
 

-- Április 5, virágvasárnap 
9.00 - orgonás szentmise, barka-virág szentelés a téren, 
 énekelt passió a misében - + Katalin testvérünkért 
11.00 – orgonás szentmise - olvasott passióval - + Szikszai József halála 8. évforduló 
18.00 - orgonás szentmise – olvasott passióval – a főpásztor szándékára 
 

-- Április 6, nagyhétfő -  
7.30 – orgonás szentmise - + Tulipán Ferenc halála 1. évfordulóján 
 

-- Április 7, nagykedd 
7.30 – orgonás szentmise - + Lukoczky Lászlóné, Vitmayer Judit, 10-én temettük 
 

-- Április 8, nagyszerda 
7.30 – orgonás szentmise  + Máris testvérünkért 
 

A Szent Háromnap liturgiája: 
-- Április 9, nagycsütörtök 
18.00: Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére 
20.45 – 01.00: virrasztás a templomban 
 

-- Április 10, nagypéntek: 
15.00 – K E R E S Z T Ú T 
 

18.00 – Az Úr szenvedésének szertartása 
19.30: Közös esti zsolozsma a templomban 
 

-- Április 11, nagyszombat 
8.00: közös reggeli zsolozsma a templomban 
8.30 - 14.00  Szentsír látogatás 
 

Az Úr Jézus feltámadásának ünneplése 
-- Április 11, szombat éjjel 
20.00   Az Úr feltámadásnak éjszakája: tűzszentelés a téren, ünnepélyes szentmise felnőtt 
kereszteléssel, a végén gyertyás körmenet a téren.  A szertartás vége kb. 22.30-kor 
 

-- Április 12, húsvétvasárnap 
1/2 8 óra: húsvéti ételszentelés a templomban 
9.00: orgonás szentmise. A mise után a gyerekeknek tojás keresés a plébánia kertjében –  
                                            mise a plébánia egész népéért 
11.00  énekes ünnepi nagymise - + Kalocsai Béláért 
 

18.00 orgonás szentmise - + Marschall Gézáné Czucai Paula testvérünkért 

 
-- Április 13, húsvéthétfő 
9.00 - orgonás szentmise – a lányok-asszonyok szenteltvízzel  
 való meglocsolása – miseszándék: Attila és Erika jegyesáldása 

(Nincs több szentmise  húsvéthétfőn!) 



L E L K I   N A P  húsvét nyolcadában 
Egy nagyszerű lelki program: Lelki megújulás, töltekezés. Rád is számítunk! 
-- Április 18, szombat: 
Plébániai lelki nap, a húsvéti öröm jegyében, a 
Katolikus Kultúrházban. Felnőtteknek és felnőtt 
ifjúságnak! 

Délután 14.30-tól, az esti szentmise végéig. 
Vezeti: Varga András a salgótarjáni főplébánia 
plébánosa.  Elmélkedések, imák, énekek, 
szentségimádás, gyónási lehetőség, a végén 
ünnepi szentmise. 

 

Gyónási lehetőségek húsvét előtt: 
Vasárnaponként a 9 órai szentmisében: Kádasi 
István atya, -  a 11 órai szentmisében: Urbanek 
Rudolf piarista atya, - vasárnap este ½ 6 órától 
a plébános atyánál. 

A plébános atyánál: nagypénteken a délutáni 
keresztút után, nagyszombaton reggel ½ 9 
órától addig, amíg akad gyónó. 
Ezenkívül csak telefonon történt egyeztetés 
alapján a plébániai kápolnában. 

 

Tavaszi gyalogos zarándoklat 
-- Május 1, péntek:  
Plébániai gyalogos zarándoklat: Zebegényből 
Márianosztrára minden korosztálynak. 
Találkozó reggel ½ 8 órakor a Rákospalota-
Újpest vasútállomáson (12, 14-es villamos), 
indulás reggel 7.52-kor. Visszaérkezés  kb. 
18.03-ra, vagy 19.03-ra. 
Költség felnőtteknek 1800 Ft. vonatjegy, 

diákoknak 900 Ft. vonatjegy, nyugdíjasoknak 
az életkoruk szerint. Nem fárasztó, gyönyörű út 
a két falu között. Tavaly sok idős is végigjárta. 
Aki nem bírja gyalog is visszafelé, az busszal 
visszajöhet Szobra, és onnan vonattal haza. 
Útközben szép imák az útmenti feszületeknél. 
Márianosztrán szentmise és májusi litánia. 

 

A felnőtt katekumenátus 
Plébániánkon jelenleg 14 felnőtt van, aki 
szeretne megismerkedni a katolikus hittel. 
Többségük nincs megkeresztelve, és 
néhányukat ugyan kiskorban megkeresztelték, 
de nem jártak hittanra, nem voltak még 
elsőáldozók. Közülük 11-en, most húsvét 
éjszakáján részesülnek a beavató 
szentségekben, lesznek megkeresztelve, 

részesülnek a bérmálás szentségében, és 
először áldozhatnak is. Imádkozzunk érettük! 
Bárkányi Zsolt Gábor (29) – Borbélyné Siklós 
Karolina (34) -  Budai Krisztina (26) – Gál 
Katalin – (25) – Láng Roland (28) – Mezei Anett 
(28) – Molnár Bernadett (29) – Pergel Balázs 
(29) – Sviatkóné Balogh Zsuzsanna (41) – Tóth 
Andrea (34) – Tóth Adrienn (29). 

 

A főtér program 
Amint bizonyára mindenki előtt ismeretes 
nagyon nagy valószínűséggel április 18, 
szombaton elindul a Főtér program. Nagyon 
sok újságban megjelent az elmúlt hetekben, 
hogy templomunk is részesül belőle. Most úgy 
néz ki, hogy ez csak egy  jó kampány fogás volt 
a szervezők részéről, és a templom és 
környéke pont kimarad a csökkentett 

programból. Mindenestre a következő másfél 
évben a templomunk nehezebben lesz 
megközelíthető.  Először a déli oldal lesz 
lezárva, és a tér délről feltúrva, majd a templom 
előtti rész a főbejárat lesz lezárva. Egy bejárat 
mindig lesz szabadon, vagy a főbejárat, vagy 
később a déli bejárat. Figyeljünk majd a 
hirdetésekre. 



A plébániai mobiltelefonok ügye 
Plébániánkon mind a két nagyszolgáltató által 
működik egyházi kedvezményes telefon 
csoport, több, mint 100 fővel. Mind a Pannon, 
mind a T-mobile hálózatban. A Pannon 
szerződés hátránya, hogy csak a plébániai 
tagok között ingyenes, és a plébániának anyagi 
kezességet is kell vállalnia. A T-mobile hálózat 
országosan ingyenes az egyházi tagok között, 
és a plébániának nem kell az illető személyért 
anyagi felelősséget vállalni, és csak egy éves a 
hűségnyilatkozat. Továbbra is van lehetőség 
csatlakozni, belépni mind a két szolgáltatóhoz, 
az egyházi nagyon nagyon kedvezményes 
díjcsomagba. A belépésnek és a 
meghosszabbításoknak (új készülék 
vásárlásának) szigorú feltétele lesz ezentúl. A 
plébánia nem fog anyagi , erkölcsi felelősséget 

vállalni fűért, fáért. Csak az igényelhet telefont: 
1/ Aki ide jár templomba. 2/ Aki ide fizet egyházi 
adót. 3/ Aki valamely munkát, szolgálatot végez 
a templomért, plébániáért (akár a 
legcsekélyebb munka, szolgálat is legyen. 
Tehát valamely formában bekapcsolódik a 
plébánia életébe,  vagy tagja valamely 
közösségbe. 4/ Egy aktív tag viszont 3 telefont 
igényelhet, családtagjai, vagy barátai számára. 
Az új belépőknek a T-mobile hálózatot ajánljuk. 
Sajnos az egykori nagyon liberális beléptetés 
miatt a Pannon hálózat az elmúlt másfél évben 
sok pénzébe került a plébániának, mivel egy 
nem fizetőt is csak úgy lehet megszüntetni, ha 
a plébánia fizetett helyette. Ez a szigorítás 
máris érvényben van. 

 

Húsvét az élet örökre érvényes győzelme 
Dr. Pénzes János szabadkai megyés püspök gondolatai: 

    Húsvét ünnepének legnagyszerűbb 
újdonsága a tanítványok lelkes felkiáltása: 
Jézus valóban feltámadt! Ez a hír mindent 
túlszárnyal, és aktuális marad a világ végéig. 
    Húsvét Isten ígéretének beteljesedése: 
Semmi sem tud megakadályozni az élet 
értelmének keresésében, még a halál sem! 
Akármennyi sír létezik is, nem a halálé az 
utolsó szó, hanem az életé! Az életre hívott 
meg minket Isten. A húsvétot pedig akkor 
kezdem el élni, amikor fölélesztem magamban 
azokat az erőket és képességeket, amelyek 
szunnyadnak bennem. Akkor kezdem el a 
húsvétot megvalósítani életemben, amikor 
elhatározom, hogy az élet utáni vágyam és 
életörömöm több lehetőséget kap életemben, 
mint az a tapasztalat, amely lehangolttá tesz.  
    Minden évben megünnepeljük húsvét 
ünnepét. Mindez azzal járhat, hogy életünk 
megváltoztatása helyett szép keresztény 
szokássá válik. A húsvéti evangélium ebből 
akar felrázni minket. A húsvét ünnepe ugyanis 
személy szerint nekem is szeretne mondani 

valamit. Ezt abból is látjuk, ahogyan Jézus 
nevén szólítja Máriát. A néven szólítás pedig 
emlékeztet minket keresztségünkre. Általa 
lettünk Isten gyermekei, a jövendő élet 
részesei, amelyben már nem lesz halál, hanem 
örök élet a boldogságban. Erre az isteni 
ajándékra akar mindannyiunkat emlékeztetni 
húsvét ünnepe. Ez ad értelmet életünknek.  
    Húsvét ünnepének másik mondanivalója, 
hogy Jézus a halálon való győzelmével azok 
kísérőtársa és barátja lett, akik az élet 
nehézségei közepette élnek, és velük együtt 
rója az élet útját. Húsvét öröme tehát arra 
buzdít minket, hogy fogadjuk barátunkká a 
Feltámadt Krisztust, aki nem érdemeinkért, 
hanem önzetlenségből ajánlja barátságát. 
Jézus feltámadása által társunkká akar lenni, 
mint az emmauszi tanítványoknak.  
    Mária a Jézussal való találkozásban ismerte 
fel Isten ajándékát, és ezért kiáltott örömmel: 
Láttam az Urat! Ezt az örömet és a Feltámadt 
Megváltó bőséges kegyelmét kívánom minden 
jóakaratú embernek! 

 

Főplébánia Hírlevél. Szerkesztette Horváth Zoltán plébános. 
Újpesti Főplébánia 1042 Budapest, Szent István tér 13. tel-fax: 369-2895, mobil: 06-30-426-2441 
Plébániánk honlapja rendszeresen, hetente frissül: www.egekkiralyneja.hu  

http://www.egekkiralyneja.hu/

