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Krisztus Királysága 
Jézus Krisztus nem megkoronázott király volt 
Ő. Sőt, amikor: (Jn 6,15) „Jézus észrevette, 
hogy körül akarják venni, erőszakkal meg 
akarják tenni királynak, azért visszament a 
hegyre, egyedül.” 
A királyságáról az Jézus perében esik szó 
konkrétan: (Jn 18,33) „Pilátus visszament a 
helytartóságra, maga elé hívatta Jézust, és 
megkérdezte tőle: „Te vagy a zsidók királya?” 
(Jn 18,34) Jézus ezt felelte: „Magadtól 
mondod ezt vagy mások mondták neked 
rólam?” 
(Jn 18,35) „Hát zsidó vagyok én? - tört ki 
Pilátus. - Saját néped és a főpapok adtak 
kezemre. Mit tettél?” - (Jn 18,36) Jézus így 
válaszolt: „Az én országom nem ebből a 
világból való. Ha ebből a világból volna 
országom, harcra kelnének szolgáim, hogy ne 
kerüljek a zsidók kezére. De az én országom 
nem innen való.” 
(Jn 18,37)  Pilátus közbeszólt: „Tehát király 
vagy?” „Te mondod, hogy király vagyok - 
mondta Jézus. - Arra születtem, s azért jöttem 
a világba, hogy tanúságot tegyek az 
igazságról. Aki az igazságból való, hallgat 
szavamra.” - (Jn 18,38)  Pilátus ezt mondta: 
„Mi az igazság?” E szavakkal újra kiment a 
zsidókhoz. - Igen az Ő királysága az igazság 
királysága a kereszt órájában, mert Ő ezért 
jött. (Jn 12,31)  Ítélet van most a világon. 
Most vetik ki ennek a világnak a fejedelmét. 
(Jn 12,32)  Én meg, ha majd 
fölmagasztaltatom a földről, mindenkit 
magamhoz vonzok.” 

Kárász Izabella (1927-1995) baptista költőnő. 
Az 1980-90-es években az Újpesti Baptista 
Gyülekezet oszlopos tagja volt, most 
találkoztam először verseivel. Nagy hit van 
bennük, és versként is megállják a helyüket. 
Adventre készülve egyik szép versét 
választottam újságunk címlapjára: 
 

AZ IGE: IGAZSÁG 

 
Simeonnal, Annával várok én, 
Adventnek magasztos idején, 
Amíg szívemben csend ül, 
És az Ígéret csendül: 
Beteljesül... 
 
Mert igazsággá lesz minden ígéret, 
Az örök Ige igazság: testté lesz, 
Amit Isten ígér: igaz, 
Bánatra jő vigasz, 
Mindig is az... 
 
Amíg az Ige igazsággá nem lesz, 
Amíg eggyé lesz bennem vég s a kezdet, 
Advent után: karácsonyom, 
Krisztus Királyt megláthatom, 
Magasztalom... 
 
Simeonnal, Annával várok én, 
Adventnek magasztos idején, 
Amíg szívemben csend ül, 
És az Ígéret csendül: 
Beteljesül! 

 



H Í R E K : 
 

Adventi koszorúkötés: 
Mivel ebben az évben a szombat munkanap, 
egy nappal később lesz a koszorúkötés! 
December 2, vasárnap, a 9 órai mise után. 10 
órától  12.30 óráig. Hozzájárulás a 
költségekhez: 600 Ft/ koszorú.  
 

Hajnali rorate misék 
Ebben az évben is lesznek hajnali ún. rorate 
szentmisék, minden hétköznap reggel, ½ 7 
órakor, hétfőtől péntekig. Azoknak is a 
figyelmébe ajánljuk, akik egyébként nem 
szoktak hétköznap szentmisére járni. Ilyenkor 
adventben a napot szentmisével kezdeni, 
munka, vagy iskola előtt. 
 

Templomunk az adventi 

hajnalokon: 
A hajnali szentmisék a rorate szentmisék 
templomunkban sötétes adventi hangulatban: 
a mécsesek fénye világít hajnalonként.  
Gyere el, nézd meg, és imádkozz velünk! 
 

 
 

Adventi miserend:  
Adventben mivel hajnalban viszonylag sokan 
járnak szentmisére, hétköznap, hétfőtől 
péntekig este nincs szentmise, csak 
elsőpénteken. Természetesen a hétvégi 
miserend változatlan. Azaz szombaton reggel 
½ 8 órakor van szentmise. (Aki nem akar 
kihagyni egy napot sem adventben a 
szentmiséből: ez is megfelel a rorate hajnali 

szentmisének.) És természetesen van 
szombaton este 6 órakor vasárnap előesti 
szentmise. Valamint vasárnap 9; 11 és este 6 
órakor. 
 

Adventi gondolatok minden 

napra a plébánia honlapján: 
Horváth Zoltán plébános atya az előző 3 
évben is készített adventi gondolatokat, 
mégpedig advent minden napjára. Most is 
megtekinthetőek a plébánia honlapján, az 
archívum oldalon! 
Ebben az évben is fog adventi gondolat 
készülni. Minden napra. Imával, gondolattal, 
elgondolkodtató képpel. Ismered a plébánia 
honlapját?  www.egekkiralyneja.hu. 
A honlapon most is vannak heti 
elmélkedések, általában a vasárnapi 
prédikáció is megtalálható egy hétig, a heti 
gondolatok oldalon. Azután a következő hét 
szombatján már a következő vasárnapi 
gondolat kerül fel. Elég sokan meg szokták 
tekinteni. Láttad már, elmélkedtél együtt 
Zoltán atyával? 
Nos alig várom, hogy készíthessem az ez évi 
adventi gondolatokat. Az elmúlt évben a 
válaszos zsoltár refrén mondata volt a napi 
elmélkedés alapja. Előtte levő években a napi 
szentlecke, illetve az evangélium. Erre az 
évre még nem döntöttem. Lehet, a napi szent, 
hisz akkor is van szentnek ünnep, amikor 
külön nem ünnepeljük. Minden napra esik úgy 
kb. 20-25 szent a világ valamely országából.  
Ezek közül lehetne naponta valamelyik. - 
Vagy lehetne a tavalyihoz hasonlóan, de idén 
nem a zsoltár, hanem a napi  allelujás vers 
mondata a kiindulópont. Melyiket válasszam? 
Szavazzatok. Várom a válaszokat sms-ben, 
emailban, a facebookon…. 
--   Ha valakinek úgy lenne jobb, a napi 
gondolatot: megkaphatja facebookon, 
emailban,  vagy más formában is, jelezze! 
 

Mikulás ünnepség: 
Templomunk Mikulás ünnepsége a gyerekek 
számára december 9-én, vasárnap lesz a 9 
órai szentmise után.  

http://www.egekkiralyneja.hu/


Karácsonyi ajándékkészítés: 
Idén is lesz karácsonyi ajándékkészítés a 
plébánián. Ebben az évben december 16-án, 
vasárnap, a 9 órai szentmise után 10-12.30-ig 
a plébánián. Gáspár Bori szervezésben. 
Várjuk a gyerekeket, és a fiatalokat is. 
 

Karácsonyfák felállítása: 
A szokásos fenyőfaállítás, templomdíszítés, 
takarítás karácsonyra most nem az esti 
órákban lesz. Mivel szenteste hétfőn lesz. 
Hogy a templomot rendben ki lehessen 
takarítani is, december 22, szombat reggel ½ 
9 órára hívunk segítőket fa állításra, 
díszítésre, és után  nagytakarításra, kb. 10 
órától. 
 

Adventi árusítás, evangelizáció 

a téren: 
Ebben az évben is lesz egy egyházi pavilon a 
Szent István téri karácsonyi vásárban, A 
mienk december  14 péntektől, december 22 
szombatig! Hétköznap csak délután ½ 3 
órától, hétvégén már korábban, szombaton 
délelőtt is. Ki vállalna egy-két, esetleg 3 óra 
árusítást, evangelizációt a pavilonban? 
Naptárak, biblia, szórólapok….és mellé egy-
két jó szó az érdeklődőknek. A misék után fel 
lehet rá iratkozni a sekrestyében. Kérjük, aki 
tud, segítsen, álljon be a sorba, pontosabban 
az elárusító bódéba…. 
 

Új sekrestyésünk: 
Sekrestyésünk, Balogh Jánosné Terike 
december 1-el nyugdíjba megy. Terike az 
elmúlt hónapokban sokszor betegeskedett, 
kétszer is hetekre kórházba kényszerült 
rosszullét miatt.. Kora miatt ugyan még 
végezhetné a munkát, habár már betöltötte a 

nyugdíjkorhatárt. Ezért úgy döntött, a 
megérdemelt pihenést választja. Köszönjük 
neki, hogy 5 éven keresztül a férjével, 
Istvánnal nagy lelkesedéssel látta el a 
sekrestyési szolgálatot. 
Hosszú keresgélés után új sekrestyést 
választottunk, Tímár Istvánné, Valika 
személyében. Területileg a Nap utcai 
templomhoz tartozik, de rendszeresen jár 
templomunkba is. Persze egyelőre 90 próba 
napra várjuk, hogy tetszik-e neki ez a 
munkakör. Korengedményes friss nyugdíjas, 
felnőtt gyermekei, unokái vannak. Fogadjuk őt 
szeretettel. 
 

Adventi lelkigyakorlat? 
Mivel ebben az évben két szombat, december 
1, és december 15-e szombat is munkanap, 
nagyon nehéz volt adventi lelkigyakorlatot 
megvalósítani. Nem hagyjuk el, talán, a 
karácsonyi rohanások után, aki nem utazik el 
lesz egy kis ideje. Ezért lelkigyakorlatot 
tartunk december 29-én, szombaton, délután 
½ 3 órától, az esti szentmise végéig, a 
Katolikus Kultúrházban. Vezeti. Dr. Székely 
János püspök atya. Jó lehetőség töltődni, 
hittel készülni a következő évre, írd be 
naptáradba, hogy ne feledkezz el róla. 
Mindenkit várunk. – Nincs belépő, nem kell 
előkészület, nem vizsgáztatunk le, gyere 
bátran! 
 

Felnőtt kezdők hittanja: 
Folyamatosan jelentkeznek felnőtt 
érdeklődők, akik még nincsenek 
megkeresztelve, vagy nem jártak még 
hittanra. Aki  nem kapcsolódott be most 
decemberig a mostani csoportba, annak új 
csoportot indítunk a jövő év februárjában, 
február 8-án pénteken este ½ 8 órakor!

 

Szentmise mondatás: 
Elkészült a jövő évi előjegyzési napló. Szentmisét hétköznapra általában 3 hónapra előre 
veszünk fel, vasárnapra az egész évre. Névleges hozzájárulás a szentmise költségeihez 
továbbra is csak 2700 Ft. Misét mondatni minden jó szándékra lehet: élőkért, holtakért. Halál 
évfordulóra, születésnapra, névnapra, házassági évfordulóra, betegért, gyógyulásét, hálából, 
vagy valaki megtérésért, vizsgájáért, családért, bármilyen szükségben. Egyedül otthon is lehet 
persze imádkozni. Azonban hisszük, hogy Jézus áldozatának, a szentmisének végtelen kegyelmi 
ereje van. És mily nagy dolog, amikor a többi jelenlevő hívő is egy célra imádkozik….  Írass 
szentmisét. Lehet a sekrestyében is a vasárnapi szentmisék után, és a plébániai irodában 
irodaidőben. 



 A  HIT  ÉVE: 
A hit éve az általános világválság korszakába illeszkedik bele, amely a hitet sem kíméli meg. A 
hit válsága drámai kifejeződése egy antropológiai válságnak, amelyben az ember magára 
maradt, és cél nélkül él a világban. Kortársaink közül sokan nem is érzékelik Isten hiányát, csak 
életük szétesését látják, melyért a környezetet okolják. A hit éve tehát olyan útvonal, amelyet a 
keresztény közösség kínál fel mindazoknak, akik ismét szeretnének találkozni Istennel, erőt 
meríteni, lelki békét találni. Ott a szívemben a vágy, hogy az igazságot, az örömhírt minél több 
emberrel megosszam. Erőt kérek hozzá az Úrtól, mert: „Égni kell annak, aki gyújtani akar…” 
 

 
 

Vajon hogyan terjed az evangéliumi élet egyik emberről a másikra? Vajon ki és mi viszi át egyik 
emberről a másikra az Örömhír tüzét? 
Uram Jézus, segíts hitemben megerősödni, adj nagy lelkesedést, váljék a most következő 
advent olyan hitbeli erősödésre, mely túlcsordul, melyből bőven adhatok karácsonyi ajándékra 
sokaknak. Életünk és szívünk egyetlen királya, Jézus Krisztus! Bátran indulunk követésedre, 
mert egyedül te vezetsz minket a mennyei Atyához és az örök életre. Te mutatod meg 
számunkra az üdvösség felé vezető utat. Téged szolgálunk, amikor embertársainknak segítünk, 
akikben a te arcod vonásait látjuk. Mindent az örök élet reményében teszünk, mert szeretnénk az 
igazak közé kerülni. Segíts minket, hogy személyes életünkben megvalósuljon Isten uralma és 
közösségeinkben megvalósítsuk Isten országát! 
 

KRISZTUS  KIRÁLY ORSZÁGA:  IGAZSÁG  ÉS  ÉLET,  KEGYELEM  ÉS  SZENTSÉG, 
IGAZSÁGOSSÁG, SZERETET  ÉS  BÉKE.  Ő  A  FELEJTHETETLEN  KIRÁLY 

A világtörténelem egyik legkegyetlenebb hódítójáról Dzsingisz kánról olvashatjuk: Néhány héttel 
a halála előtt bevitette magát kincstárába. Órákon át nézegette, kezébe vette a drágaköveket és 
aranyérméket. Közben fölfedezett egy érmét, amelyet valami király arcképe díszített. A feliratot 
azonban nem tudta elolvasni. Előhívatta tehát tudósait és rájuk bízta a megfejtést. Mindössze 
annyit tudtak mondani, hogy az ismeretlen király kb. kétezer éve uralkodott. Mikor ezt Dzsingisz 
kán meghallotta elgondolkozott, majd kijelentette: mit ér a királyok dicsősége, ha egy-két év 
múltán a feledésbe merül? Csak ez az arany maradt meg belőle... Olyan királyt ünnepelünk, aki 
kétezer év múltán sem lett elfelejtett ember. Hiába próbálták kilakoltatni a halhatatlanság 
utcájából, újra meg újra eltemetni. Minden látszat ellenére ma sem hűlt ki a helye, élő valósága 
milliók életének. Nem omlott össze trónusa, nem került múzeumba palástja és koronája. Senki el 
nem veheti országát, senki sem foszthatja meg szolgáló hatalmától. 
 

Főplébániai Hírlevél 
Az Újpesti Egek Királynéja Főplébánia időszaki lapja 
Felelős szerkesztő: Horváth Zoltán plébános. Megjelent 450 példányban. A következő szám 
karácsonyra jelenik meg. Várunk cikkeket, beszámolókat! 
Újpesti Egek Királynéja Főplébánia: 1042 Budapest, Szent István tér 13. Tel-fax: 369-2895 
honlap: www.egekkiralyneja.hu   email: iroda@egekkiralyneja.hu 
Irodai szolgálat a plébánián: hétfő, szerda, péntek 15-17.30-ig. 

http://www.egekkiralyneja.hu/
mailto:iroda@egekkiralyneja.hu

