Főplébániai
Hírlevél
Az Újpesti Egek Királynéja Főplébánia lapja
2011. augusztus 28, Templombúcsú
Szűz Mária, Egek Királynéja

Egek Királynéja, könyörögj érettünk!
Minden templomnak a legszebb ünnepe, a
védőszent
ünnep,
amikor
is
az
ő
közbenjárását kérjük minden templomi hívőre,
egész közösségünkre. Őseink egykoron Szűz
Máriát választották, de nem egyszerű módon,
hanem különös egyedi megszólítással: Egek
Királynéja. Nincs is más ilyen titulusú templom
a magyar nyelvterületen. Közbenjár értünk?
Hiszem! De ezt bizonyítja a sok hívek által
koptatott pad, a hálatáblák, a sok-sok
felajánlott szép színes üvegablak. Minden a
templomban.
A szépítésben most a
templomfestés van soron. Sajnos az egész
templom kifestésére nincs elég pénz, 11,5
millió forintunk van, melynek nagy részét a
helybeli Önkormányzat állja. A déli oldalhajó,
és a főhajó kifestésére kerül sor. A szentély
nagyjából jó állapotban van, nem régen volt
festve, csak kisebb javítások kellenének. Az
északi hajóban viszont több javítás kellene,
ha valaki, valakik megszánnának nagyobb
összeggel, sor kerülhetne rá. Egek Királynéja
biztosan meghálálná.
A templomfestést arra is felhasználjuk, hogy a
templomba nem illő, giccses, nem csak nem
művészi, hanem romboló szobroktól, képektől
megszabaduljunk. Ezenkívül szigorú előírás:
egy templomban egy szentnek egy tiszteleti
helye: szobra, képe lehet. Így sajnos egy
Szent Erzsébet szobortól, két Szűz Mária
szobortól, képtől megszabadulunk. Ne hogy
az a helyzet alakuljon ki, amikor a régi falusi
történet szerint Mariska néni, aki díszíti a
templomot, sűrűn kér elnézést: most a héten
nem volt ideje, és csak a lourdesi Szűz

Máriához vitt virágot, és vajon a Fatimai
Szűzanya meg fog-e haragudni ezért a
lourdesi Szűzanyára.
Van egy kérésünk is: a templomban képet,
szobrot,
virágot,
bármilyen
irományt
elhelyezni csak a plébános engedélyével
lehet. Ha valaki virágot hoz, adja oda a
sekrestyésnek, Terikének! Ha bármilyen
szórólap, ima engedély nélkül elhelyezésre
kerül, amint észrevesszük, a szemétbe kerül,
legyen az akár a Szentatyától származó.
Csak
így
tudjuk
megakadályozni
a
babonaságok, lánclevelek terjesztését.
Mit kérünk Egek Királynéjától?
Segítse közösségeinket, legyen tekintettel
betegeinkre. Szükségeinkben nézzen le ránk,
járjon közbe értünk Szent Fiánál.
A mostani újságban minden eddiginél bővebb
beszámolók vannak plébániánk életéről.
Különböző csoportok tagjai szeretettel írták,
olvassátok
szintén
szívet
melengető
szeretettel.
SZENT BONAVENTURA CSODÁLATOS
SZAVAI MÁRIÁRÓL
Gondolj Máriára, hogy NE hiányozzon a
gondolataidból!
Mária neve, NE hiányozzon a szádról!
Mária szeretete Ne aludjon ki a szívedből!
Máriát követve NEM fogsz elveszni!
Máriára támaszkodva NEM fogsz elesni!
Máriában bízva NEM fogsz félni!
Máriát hallgatva NEM fogsz tévedni!
Máriával élve FEL fogsz támadni!

Regnum Marianum Újpesten
Az 1896-ban, Prohászka Ottokár püspök lelki és Mailáth Gusztáv Károly püspök anyagi
támogatásával megalapított Regnum Marianum Kongregáció jelenleg megközelítőleg 2000 tagot
számlál.
Örömmel tölt el minket, hogy a közösséghez tartozik Bábel Balázs érsek atya és Balás Béla
püspök atya, illetve harmincegynehány egyházmegyés atya.
A Közösség növekedése miatt „helyi” Regnumok alakultak ki, így jelenleg – jellemzően
plébániákhoz kapcsolódva – az alábbiakról beszélhetünk: Zsámbék és környéke, Józsefváros,
Máriaremete, Nagykovácsi, Szentendre és Újpest , illetve az ezekhez nem kapcsolódó „nomád”
közösségek Háza. - Újpesten 1977-től Sebők Sándor atya, az Egek Királynéja Főplébánia
káplánja indított regnumi közösségeket. A jellemzően iskolás gyermekek és fiatalok nevelését
célul kitűző közösség felnőtt tagjai Gönczöl János vezetésével a nyolcvanas évektől
folyamatosan részt vesznek a plébániai hitoktatásban, templomszolgálatban és képviselői
munkában.
1993-tól egyesületi formában működik az újpesti közösség, jelenlegi elnöke ifj. Gilyén Elemér.
Alábbiakban pár jellemző tényt sorolunk fel:
Az egykor plébániaközpontú közösség jelenleg már nem csak egész Újpestre, de az északi
agglomerációra (Göd-Fót-Újpest háromszög) is nyitott, mert a korábbi tagok szétszóródtak
Közösségeinkhez aktívan 170 fő tartozik, de rokonokon és barátokon keresztül jelentős
hatást fejt ki a közösség, mint kovász a kenyérben. Csoportjaink listája a leírás végén található.
A gyerekvezetésben résztvevő 28 fiatal elvégezte a regnumi vezetőképzőt (Patkoló, Műhely),
melyből az egyházmegyei vezetőképző, a „Hajszoló” is kinőtt.
Közösségi életünk alapjának – kiscsoportos ima, tanulás, játék – ritmusát a heti találkozók, havi
kirándulások és nyári táborok adják meg. Az egész közösség számára szervezett programok:
őszi kirándulás, szentmisével és tábori fényképnézegetéssel egybekötött egyesületi közgyűlés,
nagyböjti keresztút és virrasztás, kenuk évadnyitó vízre tétele.
Logisztikai bázisunk a plébánia közösségi háza (Katolikus kultúrház), anyagi forrásaink a tagok
befizetései, önkormányzati pályázatok és magánadományok.
2011-ben a Regnum Marianum közösség éves Majálisát az újpesti Regnum szervezte (850
fő), melynek tájékoztatóját (foRMa) mellékeljük.
A közösségnek saját, „ifjak” által szervezett lapja van, mely negyedévente jelenik meg.
Elérhető már, bár még kiegészítésre szorul az rmue.regnum.hu honlap is.
Az újpesti Regnum Marianum közösség csoportjai.
Csoport neve
Korosztály
Létszám
Vezető(k) neve
Vöcsök
7-8
12
Andrejszki Tamás; Nemes Dorka
Pivi
8-9
12
Dörnyei Kristóf; Gerber Krisztina
Fogoly
9-10
13
Gut Zoltán; Meditz Juli
Meggyvágó
11-12
11
Czöndör János; Mihócza Eszter
Fürj
13-14
12
Kaposi Bence; Kaposi Klári
Jegesmackó
14-16
12
Gézsi András; Gézsi Zsuzsi
Poszáta
16-17
11
Gerber Balázs; Gerber Andi
Szalonka
17-19
11
Deák Gábor; Deák Mindi
Kavics
18-20
8
Tyukász Toma; Ódor Móni
Amőba
20-22
8
Tajti Marci
Cankó
22-25
4
Andrejszki Tamás
Őszapó
23-25
6
Deák Mindi
Kakas
26-29
10
Kaposi Ambrus
Faratul
25-29
6
Gerber Balázs
Szeszó
42-48
11
Rácz István
KözösÉg
45-52
9
Gáspár Gabus
Hétfő
55-65
14
Id. Gilyén Elemér
Kedd
55-60
8
Tyukász Tamás
Az összefoglalót készítette: Deák Gábor

Boldog Gizella baba-mama klub
Klubunk 2010. szeptemberében alakult,
néhány hónappal később vettük fel a Boldog
Gizella nevet - a Szent István téren talán az
ő személye a legtalálóbb védőszent egy
baba-mama klubnak.
Minden páratlan hét szerdáján találkozunk
délelőtt 10.00-11.30 között, kb. 12 édesanya
és gyermekeik az állandó tagság. (Nyáron nem tartottunk nyári szünetet - természetesen
mindig
kevesebben
voltunk
ennél.)
Szeptembertől több anyuka is visszamegy
dolgozni, illetve hárman elköltöznek, de
reméljük, hogy nem csökken a létszám,
hiszen újak csatlakoznak majd. Bízunk benne,
hogy a "távozókkal" pedig a klubtól
függetlenül megmarad a kapcsolat és a
barátság.
A foglalkozásokat rövid imádsággal kezdjük,
majd mondókázunk, éneklünk a gyerekeknek
illetve
a
gyerekekkel.
Az
énekeket
ritmushangszerekkel,
furulyával
szoktuk
kísérni. A 15 perces kis bevezető után
előkerülnek a táskákból a tízóraira hozott
gyümölcsök, kekszek, és amíg a kicsik
esznek,
az
anyukák
beszélgetnek:
házasságról, szoptatásról, hozzátáplálásról,
gyereknevelési elvekről, imaéletről, családi
konfliktusokról
és
megoldásaikról, stb.
Meghívott előadónk eddig még csak egyszer

volt, de tervezzük a folytatást. Az énekesmondókás foglalkozást, illetve a beszélgetést
is minden alkalommal más-más édesanya
vezeti, hogy mindenki kivegye a részét a
feladatokból.
A
klubélet
láthatóan
fellendítette
a
plébániához tartozó kisgyermekes családok
kapcsolatait. A vasárnapi 9-es diákmiséken is
rendszeresen találkozunk, a gyerekek együtt
csengetnek Úrfelmutatáskor, áldozás után
sorban
állnak
áldásért,
mise
után
szaladgálnak a templom előtt, míg a szülők
tudnak pár szót váltani. Az új ismeretségekből
kialakulva új barátságok szövődtek, és nem
csak az anyukák, de a nyitott apukák és
természetesen a gyerekek között is. Hatalmas
lendületet adott mindannyiunknak az idén
nyáron megrendezésre került családos tábor
Aggteleken, amelyen a klubból 7 család is
részt vett, s ismerte meg jobban egymást.
A február óta havi rendszerességgel működő
Társasjáték
Est
is
a
lelkes
kisgyermekes szülőkre alapozva jött létre, de
természetesen várunk minden érdeklődőt a
plébániáról. Volt olyan este, mikor 27-en ültük
körbe a kisebb-nagyobb asztalokat jó
hangulatban.
A
Társasjáték
Estnek
szemptembertől lesz folytatása.

Szent Márk imaközösség
A Szent Márk imaközösség a
Városmisszió gyümölcse. Négy éve, minden
szerdán közbenjárunk, imádkozunk az
aktuális
szándékokra
(papjainkért,
hivatásokért, családjainkért, örömeinkért,
nehézségeinkért). Jelenleg nyolc tagja van a
közösségnek. Ugyanakkor ún. pártoló tagok
igen sokan vannak, mert minden hónap első
szerdáján, a "nyitott szerdán" szívesen látunk
külsősöket is.
A karizmatikus lelkiség igen közel áll
hozzánk. Az alkalmakat a szándékok
megosztásával, az imát dicsőítéssel szoktuk
kezdeni. Fontosnak tartjuk, hogy hordozzuk
azokat az embereket, akikkel kapcsolatban a
Szentlélek erre indít minket, és közösségben
imádkozzunk a közösségért. Ő jelen van és
megtart a hétköznapok forgatagában is.

A Szent Márk közösségben megvalósul
Krisztus ígérete, " ahol ketten, hárman együtt
vagyunk, Ő is közöttünk van". Életünk
eseményeit megosztjuk egymással, és
imáinkkal, szeretetünkkel jelen vagyunk,
Isten, egymás és az Egyház számára.
Hiszünk az ima erejében, s igen szép,
megerősítő látnunk egyes helyzetekben, hogy
imáink meghallgatásra találtak.
Meggyőződésünk, hogy csak a lelki
megújulás mentheti meg hazánkat, és teheti
szentté az Egyházat. Ezért szeretnénk az
imában együtt lenni, és így dicsőíteni Istent,
"Aki egyedül szent".
Mindezért Istené a dicsőség, hisszük
hogy ő hívott össze minket.

Ez évi égervölgyi nyári tábori beszámolók
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A táborvezető szemével

A család évében szinte természetes volt, hogy családos nagytábort szervezzünk. Az alapokat
Zoltán atya rakta le, és az alapötlet is az övé volt, miszerint az Egek Királynéja helytartóságát
éljük meg a táborban. Ö találta ki a korosztályok szerepét a helytartóságban. A 6 év alattiak
voltak az angyalkák, a kisiskolások az apródok, az ifjuság az udvari bolondok megtisztelő címet
kapták, a felnőtt hölgyek voltak a szolgálók, és a férfiak a katonák. Zoltán atyával együtt utaztunk
le szemrevételezni az Égervölgye tábort, ahol ideális körülményeket találtunk a családos tábor
számára. Ezután jött a szomorú hír, hogy Zoltán atyát a tábor előtt műtik, így a helytartói címmel
a tábor vezetése is rám vár.
Bevallom kicsit féltem a feladattól a nagy létszám, és a nagy életkor különbségek miatt. Nagy
segítségemre volt feleségem Zsuzsa, aki levette a vállamról a tábor anyagi részét, így nekem
csak az emberekkel és a programokkal kellett törődnöm. Gáspár Gabus a kézműves
foglalkozásokat készítette elő és tartotta meg kiválóan, minden korosztályt a maga szintjén
megszólítva, alkotásra késztetve. Mátyus Norbi a felnőttek koordinálásában segédkezett.
Kántorunk Attila az előkészületben végzett nagyon sok munkát, és a táborban is hű maradt
kántori hívatásához. Az ifjúság összefogására Faltus Krisztát kértem meg. Táborunk papja
Kedves Tibor atya volt, aki az erdélyi Zsil völgyéből jött, és magával hozta Illyés Imre ötödéves
teológust.
Nagy élmény volt számomra az ifjúság aktivitása, a maguk által szervezett közös játékaik,a
figyelmességük a kicsikkel szemben.
Csodálatosak voltak az angyalkák, akik az esővel nem törődve, önfeledten tapodták a
pocsolyákat, gyűjtötték a békákat, dagasztották a sarat, és nagyon jól érezték magukat.
Fantasztikus estét állított össze nekünk Tóth Bálint, aki 7 borból álló borkóstolót tartott kiváló
magyarázatokkal, humorral, és a magyar bor iránti elhivatottsággal.
Nagy sikere volt a mászó-falnak, a lovaskocsikázásnak, a trambulinnak,és a két lovacskának,
melyek elviselték hátukon a körbe-körbe lovagló "vitézeket".
Két csoportban mindenki eljutott az Aggteleki barlangba, Vöröstótól Jósvafőig tartó bő 2 órás
barlangi túrára.
Az ifjúság a vállalkozó felnőttekkel a Tornai várba, majd a szádelői völgybe túráztak, a kisebbek
a kismamákkal a Szád-várhoz kirándultak.
Nagyon szépek voltak a tábori szentmisék, különösen az utolsó, amelyben az ostya tálkába
helyezésekor mindenki, aki akart könyörgést vagy hálaimát mondhatott.
Meg kell még említenem az ellátást. Még sohasem tapasztaltam ehhez hasonló szíves
vendéglátást. Az ételek minősége kiváló volt, mennyisége bőséges, figyeltek a külön igényekre,
és mindig nagyon kedvesek voltak. Jó volt megtapasztalni, hogy így is lehet közétkeztetést
csinálni. Megköszönöm ennek 100 testvérnek ezt a tábort, mert mindenki közösségben akart
lenni, jól akarta érezni magát,és figyelmes volt a többiekkel. Így öröm volt vezetőnek lenni.
Bízom benne, hogy itthon folytatódik a közösség épülése.
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Család-centrikus lévén a családos tábor ötlete lelkesített. Az idő haladtával egyre

nyilvánvalóbbá vált, hogy huszonéves „kisdedeink” közül csak Bálint tud velünk jönni, Balázs
később, Bence egyáltalán nem.... Családi....hmm
Gyuri mellett részese voltam az előkészület lépéseinek, láttam az íróasztal méretű, egyre telőbővülő tábláját. Mondtam is, hogy adjon valami részfeladatot, de a Kincstárnok megtisztelő
posztjára nem számítottam. Zoltán atya kórházba vonulása előtti estén kezembe számolta egy
vastag boríték tartalmát. A feladatok és lehetőségek rendszerezése után fohászkodtam eleget,
hogy „életük legyen és bőségben legyen.....” - Hála a korábban itt táborozóknak, akiktől azt az
információt kaptuk, hogy az étel bizony kevés, és nem túl jó – mert így terveztünk keretet a kajapótlásra. Ezt átcsoportosítva élvezhettük a helyi szolgáltatásokat.

Tapasztalatom szerint minden résztvevő jól akarta érezni magát – a többiekkel együtt, és ezért
bele is tette mindazt, amit hozott: a programját, a munkáját, az eszközeit, vagy egyszerűen
„csak” a hajlandóságát, nyitott önmagát. Ezzel ki is maradt mindaz, ami e jókat elrontja.
Talán sikerült megvalósítani, ami időről-időre elhangzik a misekánonban: a földiekről okosan
gondolkodtunk, és az égiekhez ragaszkodtunk. És ez jó volt.
Pozsgay Zsuzsa
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Tábori visszaemlékezés

Amikor Zoltán atya hirdette, hogy idén nyáron családos hittantábor lesz, rögtön elhatároztam,
hogy menni szeretnék. Lelkesedésem alább hagyott,amikor megtudtam, hogy férjem nem kap
szabadságot, ezért fájó szívvel utaztam el fiainkkal. A táborba érve elég letört voltam, amihez a
folyamatos esőzés is hozzájárult. A második naptól fokozatosan javult a helyzet, néha-néha a
napot is láttuk és a tábori közösség is jól alakult. Sokat beszélgettünk, nevettünk, kezdtük
egymást megismerni. Gabus lelkesedése és segítőkészsége sokunkat agyagozásra,
korongozásra késztetett, kicsit mi is gyerekek lehettünk. Nagyon jó volt közelebbről, más
körülmények között megismerni a templomba járó családokat, így már kicsit ismerősként
nézhetünk egymásra. Örömmel láttam, hogy a kisgyermekek /angyalkák/, milyen jól vették az
akadályokat, igaz ők szeretik a sarat és a pocsolyákat. Jó volt tapasztalni azt, hogy az ifjúság
mennyire odafigyelt a kicsikre. Utolsó nap fiam azt mondta: Jaj, utolsó nap haza kell menni, de
kár! Köszönöm a tábor minden szervezőjének áldozatos munkáját, amivel széppé, tartalmassá
tették a tábori életet! Nem bántam meg, hogy ott voltam, szép emlékekkel gondolok vissza a
táborra.
Köszönettel – Homonnay Tamásné, Márti
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Égervölgye ifjúsági tábor

Az ifjúsági tábor „legfiatalabb” - azaz „korábban született” - táborlakója voltam. A tábor ugyan
„völgy”, de nekem ez most hegycsúcs volt.
Figyelmet, szeretetet, újabb közösséget kaptam.
Köszönet mindenkinek, akik nem elfogadtak csupán, hanem befogadtak. Köszönöm
Istennek,
aki most is megmutatta, hogy gondomat viseli, hogy ehhez olyan közvetítőket választott, akik
teljes szívvel végezték a feladatukat, a küldetésüket.
B.M. tábori szolgáló
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Antal család

A tábor legfiatalabb résztvevője a 9 hónapos Tímea a mi családunk tagja. Némi aggodalommal
készültünk a táborra, hogy mit is fogunk itt csinálni egy ilyen pici baba mellett. Az aggodalom
hamar elszállt, s nagyon jó volt látni, ahogy két másik gyermekünk, a négy éves Márton és a
három éves Flóra örömmel, felszabadultan jár-kel a táborban, részt vesz a programokon,
lovaskocsikáznak, megülik bátran a lóhátat, homokoznak, saraznak-vizeznek, és sok-sok
hasonló korú kisgyermek társaságában töltenek csaknem egy hetet. Ámulattal és elismeréssel
tekintek a szervezésre, mert minden korosztály, valamennyi napon megtalálhatta és megkapta a
magának való tartalmas időtöltés lehetőségét. Nagyon jók voltak a közös étkezések esőben és –
kevesebb részt – napsütésben, a hosszabb-rövidebb beszélgetések, nagy öröm minden új
kapcsolat és a régiek elmélyítése. Erre mind ez a hat nap folyamatos és tartalmas együttlét kínált
alkalmakat. Olyan jó lesz templomba menni vasárnap, hogy sokkal több embert ismerünk már, s
további terveket szövögetünk „a közös élet folytatására és bővítésére”.
Az együttlét örömével indulunk haza és a sok eső miatt sok sárral cipőben-ruhában.
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A tábor sikerét a számomra az jelezte, hogy a programokon aktívan ott voltunk, s ezek

után
sokunkban
fogalmazódnak
tervek
a
jövőre
nézve.
Annak, hogy a közösség épült, egyik látható jele, a kis gyerekek közötti kapcsolat, ami már a
tábort követő vasárnapon a szentmise alatt és utána is látványos, és szívmelengető volt.
Bennem hatalmas hála van ezt látva.
Örömmel gondolok vissza erre a hétre és rátok! Gabus
Nagyon örültem, hogy voltunk a jósvafői cseppkőbarlangban, mert különleges látványban volt
részünk. Nekem nagyon jó volt Andival együtt mesét írni az Angyalkáknak, örültem neki, hogy jól
sikerült az előadás, és mindenkinek tetszett. Gyöngyös

Nekem nagyon tetszett a táborban, hogy esténként közösségi játékok voltak. Hálás vagyok, hogy
P. Bálint vezette és összetartotta az Udvaribolondok csapatát. G. Bori

SZENTSÉGIMÁDÓK CSOPORTJA
Plébániánkon 2006 óta szervezünk heti
rendszerességgel csendes szentségimádást.
Jelenleg minden pénteken, a nyári szünet
kivételével, reggel 8-17 óráig van kint az
Oltáriszentség templomunk sekrestyéjében,
ahova bárki betérhet hosszabb-rövidebb időre
csendben imádkozni. Az Oltáriszentség
őrzését
óránkénti
váltásban
előre
feliratkozással oldjuk meg. Eleinte nehezen
találtunk embereket akik vállalták
ezt a
feladatot. Ez igen sokat változott. Vannak
időszakok amikor
öten-hatan is együtt
vannak az Úrral.
A
fő
kezdeményező
ezügyben
természetesen a Szentlélek, másodsorban az
Ő eszköze Varga László atya, akinek
lelkigyakorlatai többünket indított el azon az
úton amiről ezt írja kis füzetében:
„Felismertem, hogy ez nem egy a sok
jámborsági gyakorlat közül, nem egy újabb
lelki program, amit el kell végezni, nem biztos
recept és módszer a lelkipásztorkodás
gyümölcsözővé tételéhez, hanem maga az
Élet Személyes és bensőséges kapcsolat
azzal, aki annyira szeretett, hogy meghalt
értem, és odaadta magát nekem.”
”
A
szentségimádás
gyümölcseként
felismerjük, hogy Isten szeretetajándékai
vagyunk, mi magunk és embertársaink is.”
Amikor elkezdünk „ semmittenni”
a

Szentháromság jelenlétében, akkor egy élő,
eleven szeretetközösségbe kapcsolódunk be:
az Atya, a Fiú, és a Szentlélek
szeretetközösségébe. Ahol pedig ez a
közösség, elkezd élni, ott újabb közösségek
születnek anélkül, hogy különösebben meg
kellene tervezni.”
Mindezek
mára
tapasztalattá
lettek
számunkra. Ezért továbbra is szeretettel
várjuk és hívjuk plébániánk híveit, és a
templom elötti járókelőket is ezekre az órákra.
Egyik kedves hívőnk ezt írta az
Oltáriszentség előtt eltöltött idejéről: „ Heti 168
órát kapok ajándékba az Úrtól. Ha ebből
minden héten egyetlen egy órát Vele töltök a
szentségimádásban csekélységnek tűnik.
Mégis a pénteki szentségimádás csendje,
életünk háttere lehet. Szívünkben növekszik a
szeretet és az önátadás, az imádságos
készség. Jel és közbenjárás az ott eltöltött
csendes óra, mivel a piacra járók észreveszik,
hogy valami történik. Eleinte féltem a
sekrestyében való imától a piac miatt. Mára
tudom,
hogy
nem
csak
személyes
növekedésem záloga, hanem tanúságtétel a
megváltó, szerető Isten mellett. Képviselem
az egyházközséget abban az órában, és
imádom
a
végtelen
szerető
Istent,
megváltómat”.

Az újpesti Cursillo beszámolója
A cursilló mozgalom elindítója Eduardo Bonin alapgondolata volt: A világot és az embereket nem
az intézmények mozgatják, hanem a közvetlen emberi környezetük. A saját családi, munkahelyi,
lakókörnyezetünket kell megváltoztatni, keresztényibbé tenni. Erre a küldetésre fel kell készíteni
az embert.
A Cursillo kitűnő módszer, hogy „szeretőbbé” váljunk, passzív hallgatag keresztényből aktív
beszélő kereszténnyé válljak és Krisztus apostolaként részt vegyek környezetem
újraevangelizálásban.
A Cursillos lelkigyakorlat egyszerű, mint Jézus példabeszédei. Részt vett rajta analfabéta cigány
ember és mélyen megérintett magasan iskolázott alkotmánybírót, minisztert, papokat.
Kitűnő eszköz lehet egy új magyar népmisszióhoz.
Egyházmegyénk Cursillo lelki vezetője Székely János püspök atya. Világi vezető Rébay Lajos.
Újpestről kb. 300-an vettek részt ilyen lelki gyakorlaton. Az újpesti-angyalföldi cursillósok világi
vezetője (régiófelelős) Dr. Bernolák Béláné, lelki vezető Herpy György atya, Horváth Zoltán atya.
Havonta egy közös találkozónk és egy közös szentmisénk van. Kb. 20-40 fő szokott összejönni.
A Cursilló a keresztény életünket három síkon formálja.

Isten kapcsolatunk, élő, személyesebb legyen, imáink a kötött imán túl szemlélődő elmélkedő is
legyen. Tanulás, önképzés céljából a szentírás, a pápai körlevelek és egyéb aktuális anyagok
megismerése, rendszeres részvétel lelki gyakorlatokon. Minden összejövetelünkön egy-egy
világi felkészül és előadást tart.
Tevékenység, a környezetünk evangelizálása (egyéni feladat: a családban, munkahelyi
közösségben, lakókörnyezetben.) Lelkigyakorlatok szervezése, részvétel előadónként. Pl.
Újpesten az elmúlt 17 évben 10 lelkigyakorlatot szerveztek a Cursillósok. Az elmúlt 1 évben
Gyömrőn, Dunakeszin szerveztünk plébániai lelki napot. Volt köztünk olyan munkatárs, aki
Leányfalun, Nagykanizsától Munkácsig, Máriapócstól Sepsiszentgyörgyi cigány negyedik részt
vett lelkigyakorlaton előadóként.
Feladatunknak érzünk minden más munkát is a templomtakarítástól a caritas tevékenység
keretén belül végzett ruhaválogatásig. De colores - Újpesti Cursillisták

Katolikus kultúrház
A Kultúrház megépülése után először
iskolaépület volt, többször átépítették.
Az Újpesti Főplébániához tartozó katolikus
kultúrházat 1937-ben szentelték fel. Katolikus
Kör néven működött az államosításig. A
rendszerváltás után 1994-ig a Fidesz
székhelye volt. 1990. szeptember 1-től 1991.
május 31-ig három helyiséget átadtak
hitoktatás céljára. 1994-ben került vissza az
Egyház tulajdonába, dr. Visnyei Lajos
kanonok plébános úr idején. Újraszentelésére
1995. február 11-én került sor. A szertartást
Dr. Paskai László bíboros úr végezte.
Beszédében a reménynek adott hangot, hogy
az intézmény ismét a keresztény kultúra
központja lesz. Az államosítás előtti
működésről Dr. Gerber Alajos úr mesélt, és a
jövőbeni terveiről is beszélt. Az első
rendezvény a szentelés után 1995. február
18.-án a R.M.U.E. által szervezett farsangi
mulatság volt.
Rendezvények 1995 - 2006 között:
Tánctanulás
–
óvodás,
néptánc,
szalagavatóra gyakorlás, R.M. csoportok,
Kránitz József tánciskolája
- Nemzeti ünnepek – iskolai rendezvények
(Katolikus iskolák, és állami iskolák
rendezvényei)
- Újpesti Nyugdíjas Polgári Kör – havonta
(vezetője Pelle András)
- Cursillo – 2001-től havonta (vezetője Dr.
Bernodlák Béla)
- Kulturális események – irodalmi estek,
beszélgetések - Családi rendezvények –
kisteremben (születésnapok, keresztelők,
házassági évfordulók) - Zenei rendezvények
–
1996-tól
Házimuzsika,
komolyzenei
hangversenyek, könnyűzenei hangversenyek

- Közösségi rendezvények – Cursillo,
Fokoláre, Fülöp kurzus, R.M., R.M.U.E.,
Taize, Házas hétvége, Egyházmegyei
ministráns találkozó, Gyökössy Endre baráti
kör, Dévai Szent Ferenc alapítvány Lelkigyakorlatok évente 2 alkalommal –
előadók többek között Placid atya, Dr. Bíró
László püspök atya, Varga László atya, Stella
Leontin atya…
- Bálok – farsang, locsoló, szüreti, Katalin,
szilveszter
- Egyéb rendezvények – Anyáknapi műsorok,
gyereknap, mikulás, adventi koszorúkötés,
karácsonyi ajándék készítés, könyvvásár,
véradás, ping – pong versenyek, jótékonysági
ruhavásár, Nemzeti Kamara színház próbái,
újpesti piac rendezvényei, ballagási bankett
- Külföldiek vendéglátása – Taize (2001),
Munkácsi énekkar (2003), Dévai Szent
Ferenc alapítvány (2005), francia énekkar
(2005) - Lakodalmi ünnepi vacsorák 1997-től
A bevételek összegéből fizettük a kultúrház
rezsiköltségeit..
2002. júliusában ujjáépült a külső raktár, amit
jelenleg a R.M.U.E. használ.
2002-ben megtörtént a ház világításának lámpatestek felújítása 450.000 Ft.)
2002-ben megtörtént a folyósói kis terem
festése (60000 Ft.)
2003-ban a folyósóról balra nyíló kis terem
festése (60000 Ft.)
2005-ben részleges tetőjavítás (150000 Ft.)
2006-ban két kis terem festése (50000 Ft.), a
nagy terem festése (648000 Ft.), és a
R.M.U.E. terem festése (25000 Ft.)
2006. évvel véget ér Gönczöl Jánosné,
Emőke visszaemlékezése, mert sajnos az év
végén Gönczöl János elhalálozott. János volt
a kultúrház motorja, mindenese. A felsorolt

programok szervezése, a javítások mind az ő
nevéhez kötődnek.
Mi változott azóta? Nics állandó gondnok, aki
felügyelné a házat, programokat szervezne.
Azóta szinte minden nagyob pesti plébánián
van már ennél sokkal szebb, korszerűbb
nagyterem. Teljes átépítésre volna szükség:
elavult a ház, mind a vizes blokkok, mind a
fűtés (nem fűthető), a villanyhálózat tragikus,
- aki idejön, az ötvenes évek retro
hangulatában érzi magát. A gazdasági
válságban, akinek a lepukkant ház megfelel,

annyi bérletet sem akar adni, amiből a rezsi
kijönne. Sajnos ma már nincs parkolási
lehetőség a környéken, a kultúrháznak pedig
nincs egyetlen parkoló helye sem. Kocsival
így sehova nem lehet beállni, az utcán az
utóbbi időben lehetetlen megállni. A kultúrház
állaga rohamosan romlik, a termek 40%-a
soha nem is volt használva, régen sem. Ma
lebontásra vár, ilyen állapotban át nem
építhető, felesleges, és engedélyt nem
lehetne rá szerezni.

Érdekes képek a plébániáról

Történelmi emlék a plébánián: lehallgató
készülék a plébánosi szoba bejáratánál. A 60as
évek
tranzisztoros
mindent
tudó
készüléke. Nagy dilemmában lehetett a 60-70
es évek plébánosa. A tízparancsolat szerint
ugye hazudni tilos. De akkor hogyan írjon
pontos jelentést a káplánokról, mint
beszervezett ember? Ez a vezérlőmű. A
plébánosi szobában volt a piros és zöld
gombos terepasztal. Ha valaki jött valamelyik
káplánhoz, kigyulladt a piros égő, így már
pontos jelentés készülhetett. A terepasztal
nincs már meg. A plébános a halálos ágyon
bocsánatot kért a káplánoktól. A káplánok
meg többször kijátszották a plébánost: az
utcáról az ablakon keresztül jött hozzájuk a
vendég, így ez a csodakészülék nem
érzékelte a kapu, majd káplánszoba
nyitását…..

A konyha régi szép kövezete, mintás
díszburkolat. Mellete az utóbbi húsz évre
jellemző javítás a plébánián. Tucatnyi hasonló
képet
készíthetnénk.
Minden
javítás
hasonlóan igénytelen, sőt romboló. Itt a
cementezés töredezett, 1-2 cm-rel alatta van,
mélyedésben.
Az utóbbi évek javításai:
mintha nem lett volna gazdája, így ment
tönkre a plébánia.
Persze a plébánia épület baja nem csak a
leromlott
állapot:
funkcionálisan
haszálhatatlan:
nincs
szükség
4
káplánlakásra (fürdő és fűtés nélkül). Nincs
szükség 6 szobás plébánosi lakásra, melyből
két helység fűthető.
Csomó üresen álló fűtés nélküli, használaton
kívüli helység: ami kellene: hittanterem,
korszerű káplánlakás az pedig nincs.
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