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„A Jézussal való barátság sosem 

okoz csalódást!” 
(XVI. Benedek pápa, 2011. december 19.) 

 

Karácsonyi tűnődések 
Szent Pál így ír a filippieknek szóló  
levelében: ”Ugyanazt a lelkületet ápoljátok 
magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. 
Ő, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget 
nem tartotta olyan dolognak, amelyhez 
föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem 
kiüresítette magát......” 
 
 

 

        Amikor a cikk megírására vállalkoztam 
nem tudtam mi lesz a konkrét témája, honnan 
fogok elindulni és most Advent negyedik 
hetében próbálkozom feldolgozni magamban 
az élményeket az intuiciókat azt, hogy miként 
is közeledhetünk a Karácsony ünnepéhez, 
hogyan fogjuk ezt megélni. 
     A körülöttünk forrongó világ nem engedi, 
hogy elmélyülj, beosztja minden percedet, 
számot tart mindenedre, rendelkezni akar 
fölötted és el akarja vonni a figyelmedet - 
gyakran nem is kevés sikerrel - Istenről, Róla, 
aki egyedül fontos a számodra. Hallgathatod 
a gyönyörű hajnali miséket, éghetnek az 
adventi koszorú gyertyái, valahol mégis érzed, 
hogy mindez nem elég valami hiányzik 
belőled. 
     Ez a valami, önmagad kiüresítése, hogy 
befogadhass, ha ezt nem tudod megtenni, ez 
a karácsony is elmúlik, mint egy az ünnepek 
sorában. Talán közhelyszerűnek hat, hogy 
mivé tette, ha keserűbben fogalmazok mivé 
silányította az ember a karácsonyt: az 
ajándékozás tömegpszichózisává. A globális 
áruházláncok még alig múlik el 
Mindenszentek, a Halottak napja és már 
karácsonyi díszbe öltöznek, mert akik ezt a 
világot irányítani akarják azok üzleti, 
kereskedelmi időszakokban mérik az időt és 
nincsenek tekintettel semmire. Sajnos ez nem 
tengerentúli és még csak nem is európai 
jelenség, hanem  már  jó ideje  magyar  

 



tömegjelenséggé vált. A karácsony nem 
örömként, hanem feladatként jelenik meg az 
emberek szemében:”még ennek sem vettem 
ajándékot, itt a karácsony és még sehol sem 
tartok az ajándékvásárlással” Ez volna a 
lényeg? 
     Az olvasó ne értse félre a cikk írója maga 
is részese ennek a jelenségnek és még csak 
azt sem mondhatja, hogy csupán szenvedő 
alanya, ellenkezőleg aktív szereplője. Éppen 
ez az aktív részvétel gondolkodtat el azon, 
hogy miként lehetne kikerülni ennek hatásai 
alól. Boldog az az ember, aki ki tudja üresíteni 
önmagát és be tudja fogadni a Fényt, amely 
átjárja mindenét, és amely újjászületést hoz. 
    Kedves Testvérek! 
Mindaz a készület, amelyet adventben 
végeztünk természetesen soha nem lehet 
teljes, teljessé Jézus Krisztus teszi a 
halálunkkal, amikor ítéletet mond arról, hogy a 
lélek hová jutott az Isteni Gyermek várásában 
és  készen áll-e az Ő befogadására. 
Ne szomorkodjunk tehát, ha a készületünk 
nem volt teljes, de minden nap törekedjünk 

arra, hogy bűneinktől megszabadulva tiszta 
lélekkel várjuk a Fényt amely a 
csöndességből tör elő és amely éppen 
gyengeségében és egyszerűségében 
megmutatkozva hatalmas erőt áraszt felénk, 
akkor talán valóra válhat az az emberi 
kívánságunk, amelyet Ady Endre 
költeményében így fogalmaz meg:    
  
    ”De jó volna ünnepelni 
          Odahaza 
          De jó volna tiszta szívből 

 Úgy mint régen- 
          Fohászkodni 
          De jó volna megnyugodni... 
 
          Igaz hittel, gyermekszívvel 
          A világgal 
          Kibékülni, 
          Szeretetben üdvözülni.” 
         2011.év karácsonyán:   
 

    Dr. Szecskó József egyházközségi elnök 

 

Karácsonyi imák: 
Mennél  hangosabban  káromolják azt a nevet, amelyben  egyedül van üdvösségünk, annál 
hangosabban  és annál nagyobb  örömmel  valljuk:  Benned lakozik az Istenség teljessége! 
Neked szólnak a karácsonyi  harangok! Neked ujjonganak gyermekszívek!  
Előtted hajoljon meg minden  térd, téged valljon  meg  minden  nyelv!  Te  vagy  
minden  kor  sarokköve,   minden világosságot kereső fényessége, minden éhező eleven 
kenyere, az örök  béke hirdetője. Te vezesd mindazt, ami  békétlen Isten békességére! 
A  szeretet kötelékével fűzd össze  mindazokat, akik idegenek  lettek egymás  számára! 
Engeszteld ki egymással mindazokat, akik ellenségek lettek! Add meg nekünk a békét!      
(Michael Faulhaber) 
 

(Damaszkuszi Szent János:  
                   Karácsonyi himnusz 
Csodás Urunk, ki megmentetted népedet 
a tenger lágy hullámait oszlatva szét, 
önként születve Szűztől, járható utat 
készítettél a mennybe nékünk. Áldva légy, 
ki egy vagy az Atyával s emberekkel is! 
Megszentelt szűzi méh hordozta az Igét, 
ennek jelképe volt az el nem hamvadó 
csipkebokor. Közénk jött, ember lett az Úr, 
az ujjongásnak méhét megnyitotta már, 
s beteljesült, mit esdekeltek őskorok. 
Fénylő csillag hirdette a bölcseknek Őt, 
a szent Igét, ki eljött emberek közé, 
hogy értünk szenvedjen s bűnünket elvegye. 
Szegény barlangban, pólyák közt feküdt, 
s örülni látták Őt, ki Isten s ember is! 

 
Az "örmény Michelangelo" Madonnája 

az aktamári templom falán. 

 
 



Adatok, tények, számok a 2011-es esztendőből 
 
A keresztelések száma plébániánkon: 51 (tavaly 86 volt, kevesebb gyerek született, és a 
plébános beteg volt) 
Házasságkötések száma 28 (tavaly még csak21 volt.) 
Temetések száma 91 (tavaly 99 volt) 
A tavalyi évhez képest az országos statisztika nagyot csökkent. Mindegyik mutatóban. A 
születések száma egy év alatt 11 %-al lesz kisebb. Plébániánkon az esküvők száma viszont 
növekedett az elmúlt évhez képest 5-el több esküvő volt. Az egyházi temetések száma egyre 
fogy: sokan kérnek csak polgári búcsúztatót. És egyre növekszik azoknak a száma, akiknek 
hamvait hazaviszik: így olcsóbb, úgy sem vallásosak, a családi kötelék is megbomlott: sok 
esetben még bejegyzett élettársi kapcsolat sincs. Ugyan ki temetné el? Budapesten a hamvak 
több, mint 20 %-át hazaviszik! 
 

Bevételeink: 
Perselybevétel: 5.432.000 Ft eddig, de még jön a karácsonyi perselybevétel. 
Tavaly 5.198.000 Ft. volt.  
Egyházi adó: Még mindig csak 224 személy (család) fizet egyházi adót, ez ebben az évben 
eddig mindössze 1150.000 Ft-ot tesz csak ki. 
Céladomány: körülbelül 450.000 Ft. 
Szentmisék: december 1-ig 213 orgonás misét írattak a hívek, ez 575.000 Ft. Ez azt jelenti, hogy 
sok család egyáltalán nem mondat, nem írat szentmisét, sem elhunytjaiért, sem élő 
hozzátartozóiért….. Ugyanis a vasárnaponként templomba járók száma ilyenkor adventben 700 
fő körüli, nyáron lecsökken 500 Fő alá is. 
 

Kiadások:  
A nagyobb tételű kiadásaink. Templom villanyszámla 958.000 Ft. Kultúrház villany: 526.000 Ft, 
kultúrház gázszámla: 348.600 Ft. (Pedig a Katolikus Kultúrház gyakorlatilag nincs is használva.) 
Plébánia gázszámla: 496.000 Ft, plébánia villanyszámla: 525.000 Ft. Persze ehhez jönnek még 
a kisebb tételek, a víz, szennyvíz, szemétszállítás díja, telefon, internet, irodai költségek, ostya, 
misebor, templomi ruhák, a virágdíszítés nem is oly kicsiny költsége.  
A templomi festés eddig 11,5 millió forintba került. A projektor, vetítő rendszer összege kicsivel 
meghaladja az egymilliót. A tavaszi viharkárok 450.000 Ft-ot vittek el. Jövőre az északi hajó, az 
előcsarnok, sekrestye festése 5,5 millió körüli összeg lesz. 
Hála Istennek minden évben akad10-15 olyan személy, aki nagyobb összeggel, 100.000 Ft felett 
is támogatja plébániánkat, egyházi adóján felül. Ezenkívül az Önkormányzati segítség, 10.5 
millió forint volt a festésre, 950.000 Ft kirándulásokra, táborokra, koncertekre. Ezek teszi 
lehetővé, hogy a plébános, a kántor, a sekrestyés is kaphasson fizetést. Nagyon sokan 
végeznek ingyenes, jószolgálati munkát: virágdíszítők, hitoktatók, takarítók. Nélkülük nem 
maradhatna fenn plébániánk, templomunk. Köszönet nekik érte. 
 

Karácsonyi, év végi miserend: 
December 25, vasárnap: 9, 11, és este 6 órakor. - December 26, hétfő: reggel 9 órakor! 
December 31, szombat: este 6 óra év végi hálaadó szentmise, Te Deum. 
Január 1, vasárnap, Szűz Mária Istenanya főünnepe: 9, 11, és este 6 óra. 
 

Lakásszentelés: 
Vízkereszt ünnepéhez kötődik a házmegáldás, lakás szentelés szertatása. Aki szeretné, hogy 
megáldjuk otthonát, jelentkezzék a plébánosnál a sekrestyében misék után, vagy a plébánián, 
telefonon stb. 



Család éve lezárása: 
Ebben az évben, mivel karácsony és újév között nincs is vasárnap, Szent Család ünnepe 
december 30-án, pénteken lesz. Ezért a család évét január 8-án, vízkereszt ünnepén zárjuk le. 
Az 52 vasárnapból 31-en volt áldás. Tehát a család évében a 9 órai szentmiséken 31 család 
segédkezett, és a 31 család 162 tagja kapott külön áldást! 10 nappal egyénileg 
meghosszabbítva, vízkereszt ünnepén külön imádsággal zárjuk le plébániánkon a család évét. 
 

Bérmálás lesz 2012-ben templomunkban! 
2012. április 22, vasárnapra bérmálást tervezünk templomunkban. (A bérmáló püspökök, vagy 
helynökök elfoglaltsága miatt, lehet, hogy az előző hét lesz, április 15, vasárnap.) 
Ugye mindenkire ráfér a Szentlélek kiáradó ereje, segítsége! Mindenkinek ajánljuk, aki még nem 
volt bérmálkozó, de már elmúlt 14 éves (9. osztályos). Felső korhatár nincs! Jöhet akár 80 éves 
is bérmálkozni. 
Feltételek: Megfelelő hittani ismeretek, aktív templomba 
járó élet. (Hitoktatásban való részvétel, vagy felnőtteknek 
egykori részvétel.) Kötelezően ajánlott: a bérmálás előtti 
lelkigyakorlat, közös felkészülés. Ennek időpontja. 2012. 
március 15, csütörtök estétől, március 18, vasárnap délig. 
Helyszíne: Iszkaszentgyörgy, a lelkigyakorlatos ház, 
Székesfehérvár mellett. A plébános atya és már bérmált 
segítők vezetésével lesz 3 napos intenzív felkészítő 
hétvége. 25 év felettieknek, ha ez az időpont sehogy sem 
jó, kiválthatja egy cursilló lelkigyakorlattal Leányfalun. 
Férfiaknak március 29 - április 1, nőknek március 1-4 
között. 
Aki bérmálkozni szeretne, töltsön ki egy adatlapot, és adja le a sekrestyében, vagy a plébánián, 
január 16-ig! Adatlap elvihető a templomból, az első padok melletti kis asztalról, vagy letölthető 
a plébánia honlapjáról (www.egekkiralyneja.hu) a hitélet, hitoktatás menüből. 
 

   Karácsonyi, ünnepi koncert 
December 28-án, szerdán este 19.00 órakor, a 
templomban. A szomszédos Erkel Gyula zeneiskola 
művésztanárainak kamaraegyüttese ad karácsonyi 
hangversenyt templomunkban. Igényes, szép, karácsonyi 
zeneművek, énekek fognak elhangzani. A belépés 
ingyenes! Minden zeneszeretőt várunk, nem csak 
katolikusok jöhetnek! 
 
 

Újpesti Egek Királynéja Főplébánia, 1042 Budapest, Szent István tér 13. 

Irodai szolgálat a plébánián: hétfő, szerda, péntek 15-17.30 óráig. 

Szentmisék a templomban: Hétfő-kedd, szerda: este 6 óra. Csütörtök-péntek-szombat reggel ½ 8 óra. 

Vasárnapi szentmisék: szombat este 6 óra előesti mise. Vasárnap: 9; 11 és este 6 óra. 

Elsőpéntekenként este 6 órakor is van szentmise, előtte gyóntatással. 

Gyónási lehetőségek, vasárnaponként a 9 órai mise alatt, Kádasi István atya, a 11 órai mise alatt Urbanek 

Rudolf piarista atya gyóntat. 

Rózsafüzér: Minden hónap elsőpéntekén este a mise előtt 17.30-kor, és minden hónap 13-án, 17.30-kor! 

Szentségimádás: egész napos, csendes szentségimádás van minden pénteken a sekrestyében, reggel 8 

órától, délután 5 óráig. Bárki betérhet néhány percre. Aki egész órát is tud vállalni, előre, jelentkezzék a 

sekrestyében! 

A plébánia honlapján: www.egekkiralyneja.hu minden fontos információ megtalálható. A plébánia 

honlapja rendszeresen, hetente többször is frissül.  

 

 

http://www.egekkiralyneja.hu/
http://www.egekkiralyneja.hu/

