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 Nagyboldogasszony - templombúcsúi szám 
 
 

P L É B Á N I Á N K   H Í R E I : 
Nagyboldogasszony: 
Augusztus 15szerda, Nagyboldogasszony ünnepe.  
Kötelező misehallgatású ünnep! A szentmisén való részvételnek, mivel ez a nap szerda, 
munkanap, a következőképpen tehet  eleget: 14, kedd, este 18.00 óra előesti, vigília mise lesz. 
15-én, szerdán,  szentmise reggel ½ 8 órakor és este 18.00 órakor. 

Szent István király: 
Augusztus 20, hétfő Szent István királyunk ünnepe. Egy ünnepi szentmise lesz templomunkban, 
mégpedig délelőtt 9 órakor. Este a Szent István bazilika előtti 17 órai központi szentmise és 
Szent Jobb körmenet miatt templomunkban nem lesz szentmise! 

Templombúcsú:  
A templombúcsút ebben az évben augusztus 26, vasárnap tartjuk. Délelőtt egy összevont 
szentmise lesz, mégpedig 10 órakor. 
 

Egek Királynéja Mária énekünk szövege: 
Egek királynéja, Mária segíts! Jézusnak szent anyja, Mária segíts!   

                                    Ó segíts mirajtunk, kik hozzád sóhajtunk, Mária segíts! 

Szent Fiadra kérünk, Mária segíts! Mert te vagy reményünk, Mária segíts! Ó segíts... 

Hitünk védelmében Mária segíts! Üdvünk szent ügyében, Mária segíts! Ó segíts... 

Hogy az Istent féljük, Mária segíts! És kegyét megnyerjük, Mária segíts! Ó segíts... 

Hogy neked tetszhessünk, Mária segíts! s téged követhessünk, Mária segíts! Ó segíts... 

Irgalmasság anyja, Mária segíts! Megtérők oltalma, Mária segíts! Ó segíts... 

Igaz bűnbánatra Mária segíts! életjobbulásra, Mária segíts! Ó segíts... 

Erős bizalomra Mária segíts! lelki nyugalomra, Mária segíts! Ó segíts... 

Buzgó jámborságra Mária segíts! állhatatosságra, Mária segíts! Ó segíts... 

Kísértéseinkben Mária segíts! s minden bűnveszélyben, Mária segíts! Ó segíts... 

Jó szándékainkban Mária segíts! s minden munkáinkban, Mária segíts! Ó segíts... 

Ha szükség szorongat, Mária segíts! s háború nyomorgat, Mária segíts! Ó segíts... 

Ha ínség fenyeget Mária segíts! és veszély közelgett, Mária segíts! Ó segíts... 

Minden gyötrelmünkben Mária segíts! s bajos küzdelmünkben, Mária segíts! Ó segíts... 

Hogy jót remélhessünk, Mária segíts! s üdvös célt érhessünk, Mária segíts! Ó segíts... 

Majd az élet fogytán, Mária segíts, halálunk óráján, Mária segíts! Ó segíts... 

Hogy kegyelmet nyerjünk, Mária segíts! s örökre ne vesszünk, Mária segíts! Ó segíts... 

Hogy boldogulhassunk, Mária segíts! és hozzád juthassunk, Mária segíts! Ó segíts... 

Egek királynéja, Mária segíts! Jézusnak szent anyja, Mária segíts!  

                                              Ó segíts mirajtunk, kik hozzád sóhajtunk, Mária segíts! 

  



Az Újpesti Egek Királynéja templom búcsúja  
augusztus 24-25-26 péntek, szombat vasárnap 

(Szűz Mária Királynő augusztus 22-i ünnepét követően, mindig 
augusztus utolsó vasárnapján.) 

Augusztus 24, péntek:  
Egész napos csendes szentségimádás a sekrestyében: a nyári szünet után a búcsúi 
szentségimádással folytatódik a szokásos pénteki szentségimádások sora! Feliratkozás nélkül is 
bárki betérhet találkozni a szentségi Jézussal.. 
péntek este 19.00 óra:  zenei áhitat: 
A magyar fiatalok Genfest kórusa, és az Eucharist együttes 
(Vezető Gável Gellért és Körmendi Klára) 

Augusztus  25. szombat  
este 6 óra előesti szentmise 
20.00 - 24.00 óra: Virrasztás, szentségimádás a templomban. 

Augusztus  26. vasárnap  
10 órakor összevont ünnepi búcsúi szentmise.  
A szentmisét bemutatja Dr. Mohos Gábor atya a Magyar Katolikus Püspöki Kar titkára. 
Terménymegáldás: (az újpesti piac által felajánlott termények megáldása). 
A mise után az új plébánia terveinek első nyilvános bemutatója (vetítés, magyarázat a 
templomban), - majd déltől agapé, vendéglátás a plébánia kertjében mindenki számára. 
 
Délután 3 óra: a megáldott termények  (zöldségek, gyümölcsök stb.) szétosztása a 
rászoruló (nagycsaládos, nyugdíjas, kis keresetű stb.) újpestiek között! 
 

A templombúcsúhoz kötődő események: 
Terménymegáldás: 
A magyar katolikus egyházban augusztus utolsó vasárnapja a terménymegáldási, hálaadási 
ünnep. Mivel a templomot a piac veszi körül, ezért számunkra különösen is aktuális, a jó Isten 
áldását kérni a termésre, de a kereskedőkre, piaci dolgozókra egyaránt. 
Délután 3 órakor a felajánlott, megáldott termények szétosztása újpesti polgárok (vallástól 
függetlenül minden érdeklődő), nagycsaládosok, rászorulók között a templomban. 

Templomfestés: 
Július végére, elkészült a templom belső festése, az Önkormányzat anyagi segítségével. 
Hálaadás az elvégzett munkáért, az önkéntes segítőknek a takarításokért. Egyben elkészült a 
templomi ajtók, kapuk, rácsok festése is. Köszönet az adakozó híveknek, az anyagi segítségért. 
Köszönet az Önkormányzatnak a pályázati pénzért. 

Orgona felújítás: 
Szeptemberben indul 102 éves orgonánk felújítása, szintén az Újpesti Önkormányzat anyagi 
támogatásával. Várhatóan két éves munka lesz. Fővédnöknek Dr. Wintermantel Zsolt 
Polgármester Urat kértük fel. 

Új plébánia tervek: 
Miután a tervtanács júliusban jóváhagyta az új plébánia terveit, és előrehaladott tárgyalások 
vannak az Egyház és az Önkormányzat között, így eljött annak az ideje, hogy templomi 
nyilvános vetítésen mutassa be Berzsák Zoltán tervező mérnök  úr a látványterveket! Impozáns, 
szép épület, lesz a zeneiskola műemlék jellegű épületéből. A tervek szerint az Erkel Gyula Szent 
István tér 21. szám alatti épülete lenne teljesen felújítva, a műemlékjellegnek megfelelően 
visszaépítve, és nagyteremmel kiegészítve. Itt lenne az új plébánia, és a kultúrház is egyben. A 
zeneiskola a gyermek és Ifjúsági ház épületébe költözik már ez év szeptemberétől. A felújítás 
átépítés költségeit a meglevő plébánia telek, és kultúrház telek fedezet biztosítaná. (Telek ár, 
mert teljesen romos épületekről van szó.) 



Képek a tavalyi templombúcsúról: 
 

 

 

 
 

 
 
Könyörögjünk! Istenünk, te anyánkká és királynőnkké tetted Fiad édesanyját. Tekints hathatós 
közbenjárására, és engedd, hogy mennyei országodban elnyerjük a gyermekeidnek megígért 
dicsőséget. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel 
egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen. 

A BOLDOGSÁGOS SZŰZ 
MÁRIA KIRÁLYNŐ 

ünnepe, augusztus 22.  
Isten és az ember szeretete 
szorosan összefügg egymás-
sal. Máriában az Istent 
mindenekfölött szerető, 
mindenben igent mondó 
asszonyt ünnepeljük. Királynői 
méltósága számunkra öröm és 
megerősödés az Isten útján 
A Bibliára alapozott ősi 
hagyomány szerint Mária Dávid 
király családjából származott. 
Az Angyali üdvözletben is 
véget nem érő királyi széket 
ígér az angyal (Lk 1, 33). A 
Jelenések könyvének Napba 
öltözött Asszonya is 
csillagkoronával tűnik fel (Jel 
12, 1). Ilyen rendíthetetlen 
méltósággal ünnepelte a 
keresztény világ ősidőktől 
fogva.  Az efezusi zsinaton 
(431) évszázados, mindenütt 
ismert gyakorlatot 
szentesítettek dogmával, azóta 
Máriát mint - Isten Anyját - 
ünnepeljük (Deipara, görögül: 
Theotokosz).  
Az ünnepet 1954-ben rendelte 
el XII. Piusz pápa, évenkénti 
ünneplési időpontot határozva 
meg Máriának erre a 
nagyszerű tulajdonságára.  
Ének:  
       Égi királynak szent Anyja,  

Világosságnak ajtaja,  
Kiben az élet szép napja  
Magát miránk kiárasztja.  
(SzVU 191) 

 
 

http://www.katolikus.hu/szentek2/NAPTAR/00000002.HTM#N0822
http://www.katolikus.hu/szentek2/VEGYES/00000043.HTM#LK0132
http://www.katolikus.hu/szentek2/VEGYES/00000035.HTM#JEL1201
http://www.katolikus.hu/szentek2/VEGYES/00000035.HTM#JEL1201
http://www.katolikus.hu/szentek2/DATUM/00000035.HTM#PP259


Mikor is van az Egek Királynéja ünnepe? 
Aki bejön a templomba, a bejárati 
emléktáblán május 31-i dátumot talál.  - Nos 
lássuk csak a történetet. 
1900. évi Szent Év óta Mária-kongresszusok 
és a búcsújáróhelyeken megfordult hívek 
kérték a pápától ezt az ünnepet és egyben 
azt, hogy az egész világot ajánlják föl Szűz 
Máriának, mint Királynőnek. Az ünnepet XII. 
Pius pápa 1954. november 1-én, a 
mennybevétel dogmája kihir-detésének 
negyedik évfordulóján rendelte el, de már 
nem május 31-re, hanem új néven és új 
tartalommal, augusztus 22-re: Boldogságos 
Szűz Mária Királynő.  
Nazianszi Szent Gergely mondotta, hogy 
Mária az egész mindenség Királyának 
édesanyja, ezért nyíltan „Úrnő”-nek, 
„Úrasszony”-nak, „Királynő”-nek nevezték ôt a 

legrégibb időktôl fogva. Már Órigenésznél, a 
nagy tudósnál is megtaláljuk ezt a címet, 
melyet azután Szent Jeromos, Aranyszájú 
Szent János, Krétai Szent András és sokan 
mások adnak meg Máriának. Az Egyház 
hittudósai pedig minden teremtett lény 
Királynőjének, a mindenség Úrnőjének 
nevezik, amiben az Egyház főpásztorai 
osztoznak velük. A naptárreform  május 31-i 
napra tette át a július 2-i Szűz Mária 
látogatása ünnepét a világegyházban. 
(Hazánkban július 2. maradt Sarlós 
Boldogasszony ünnepe. A régi tartalmú 
ünnep, az  Egek Királynéja május 31-i ünnepe 
így megszűnt ezen  napon.) 
Ezért is ünnepeljük mi augusztus 22-őt 
követően augusztus utolsó vasárnapján 
templomunk védőszentjét, Királynénkat! 

 

Az Újpesti Piac és a Nagytemplom. 
Hogyan fonódik össze a templom előtti piac, 
és a templom, a plébánia története? 
A piac sorsa elválaszthatatlan a templométól. 
Miután 1870-ben csak egyhajós templomot 
sikerült felépíteni, a tervektől eltérően, és ez 
kicsinek bizonyult, Illek Vince első újpesti 
plébánosnak nagy ötlete támadt. 
Idézet Dr. Ugró Gyula, Újpest egykori 
polgármester 1830-ban megjelent könyvéből: 
„Az egyháztanácsnak a kegyuraság 
elnyerése után a legfelsőbb törekvése volt az, 
hogy a lakosság számának és igényének 
megfelelő templomot építessen, mert a 
temetőben lévő kápolna már 7000-8000 hívő 
befogadására elegendő nem volt. Erre a célra 
még 1873-ban Illek Vince nagy fáradozással, 
pénzügyminiszteri engedéllyel ugyan, de saját 
felelősségre sorsjátékot rendezett, mely a 
templom javára 20 000 forintot jövedelmezett. 
Ez összeg azonban a templom felépítésére 
kevés lévén, a tanács annak 
kamatoztatásáról akként gondoskodott, hogy 
a gróf Károlyi István által adományozott 
ingyen telken ebből az összegből a még ma 
is fennálló és az egyház tulajdonát képező 
bazárt építtette, melyet bérbe adott s a befolyt 

bérösszegeket a templom alaphoz csatolta… 
Mivel azonban az Isten háza a piactéren 
épült, a hol különösen vasárnapokon és 
ünnepnapokon nagyobb tömegű vásáros 
szokott összegyűlni, kiknek zaja az 
istentiszteletre is egybe gyülekezettek 
ájtatososságát a legnagyobb mértékben 
zavarta, elkerülhetetlenül szükségesnek 
mutatkozott, hogy a templom közvetlen 
környékéből minden idegen elem 
eltávolíttassék, és e célból az egyháztanács 
többször fordult gróf Károlyi Sándorhoz, hogy 
a templom építésére adományozott területet 
az egyház nevére telekkönyveztesse. E 
kérelmet gróf Károlyi Sándor 1889-ben 
teljesíttetett is, s ekkor 1600 négyszögölnyi 
terület a róm. katolikus templom javára 
telekkönyveztetett. Enne megtörténte után az 
egyháztanács ezen területet bekerítette  s 
parkká alakította át, mely célra díszfákat és 
cserjéket József herceg adományozott.” 
Ez a bazársor egészében 1971-ig a mostani 
piac építéséig, és a dél bazárok 1990-es 
évekig láthatóak is voltak. 1948-ig, az 
államosításig a plébániának fizették az adót, 
addig haszon származott belőle. 

 

Főplébánia Hírlevél. 2012. augusztus.  
Megjelent 400 példányban. Felelős szerkesztő: Horváth Zoltán plébános. 
Újpesti Egek Királynéja Főplébánia. 1042 Budapest, Szent István tér 13. 
Irodai szolgálat: Hétfő, szerda, péntek, délután 3 - ½ 6 óráig a plébánián. 


