Főplébániai
Hírlevél
Az Újpesti Egek Királynéja Főplébánia lapja
2013. augusztus 18.

Szűz Mária Egek Királynéja
Templombúcsúnk augusztus 25, vasárnap lesz.
Szűz Mária Királynő ünnepe, augusztus 22, csütörtök, szentmise reggel 7.30 órakor lesz.
Augusztus 23, péntek:
Egész napos szentségimádás: reggel 8-tól, délután 5 óráig a sekrestyében.
Augusztus 24, szombat:
18.00 előesti szentmise: bemutatja Kopácsi Ferenc kézdialmási (erdélyi) plébános
19.00, ünnepi hangverseny, zenei áhitat.

Augusztus 25, vasárnap:
10 órakor összevont ünnepi szentmise.
Bemutatja Bátor Botond pálos tartományfőnök.
Mise végén terménymegáldás, majd agapé lesz a plébánián: ezen alkalommal búcsúzunk el a
régi plébániától és kultúrháztól. - Ezen a napon nem lesz 9 órai és 11 órai mise, hanem
összevontan 10 órakor, melyet a Mária Rádió is közvetít. (Vasárnap este 18 órakor már nem a
búcsúi mise lesz, a szokásos vasárnapi szentmise.)
15.00 a megáldott termények szétosztása a templomban a rászorulók között.
Milyen segítséget adhatsz a búcsúra?
Adhatsz terményfelajánlás. Segíthetsz az
oltár
díszítésében:
szombat
délelőtt.
Jelentkezés Gáspár Gabusnál. A plébániai
agapé előkészítése vasárnap reggel 8 órakor,
jelentkezés Pozsgay Gyurinál. - Segíthetsz a
plébánia agapénál,majd a mosogatásban,
elpakolásban, a rászorulóknak csomagok
készítésében az ebéd után. Várunk sós és
édes süteményt! Persze pénzadományokat is
elfogadunk, segítés helyett és mellett. - A főző
asszonyok már teljes létszámban meg vannak
a búcsúra.
Erdélyiek viszontfogadása:
A búcsú alkalmából, augusztus 22, csütörtök
reggeltől, augusztus 27, kedd délig, az erdélyi
kézdialmási hívek vendégül látása a
plébánián, illetve a családoknál.
Be lehet kapcsolódni a nekik szervezett
programokba!

Kirándulás és zarándoklat:
Tarts velük és velünk: augusztus 23,
pénteken Budai kirándulásra visszük az
erdélyieket. Budai kegytemplomok, és kilátók.
Találkozó reggel ¾ 9 órakor a metró
végállomás aluljáróban. 10.30-kor ünnepi
szentmise
lesz
Máriaremetén!
Utána
kirándulásra hívjuk azokat, akik bírják,
Hárshegyi kilátó, majd Makkos-Mária a másik
kegytemplom, végül a Normafa következik!
Sütemények felajánlása:
A vasárnapi búcsúra és az erdélyiek
fogadására várunk édes és sós sütemények
felajánlását.
Vasárnapra
nagyobb
mennyiséget, és a többi napra egy-egy tálca
édes, vagy sós süteményt. Feliratkozni a
sekrestyében lehet!

Musia Sancta együttes:
Szombat este 19.00 óra, a szentmise után, zenei áhitat, ünnepi
hangverseny lesz a templomban!
Fellépnek: Keszthelyi Koschler Mária – ének; Edelényi Szabó Zsuzsa - ének; Pethő
Ildikó - orgona; Jakabné Kovács Márta – hegedűn.
A barokktól napjainkig, sok szép zene. – A belépés ingyenes! Hozd el barátodat is!

- Szent István király ünnepe:
Augusztus 20-én, kedden egy ünnepi szentmise lesz templomunkban, délelőtt 9 órakor. Délután
nem lesz szentmise. Mindenkit várunk a Bazilika elé, a 17 órai központi szentmisére és Szent
Jobb körmenetre.

Vedd meg széked, helyed az új plébánián!
Vedd meg a széked az új plébániára! Hirdette
meg a plébánia képviselőtestület az akciót, az
épülő
új
plébánia
nagytermébe,
berendezésére. Várhatóan az év végére,
novemberre készül el az új plébánia a volt
zeneiskola helyén, melyet be is kell
rendeznünk. Sok bútor rendelkezésünkre áll,
felújítás
után
átvisszük,
de
az
új
nagyteremhez biztosan kellenek új székek.
Ezért gondoltunk arra, hogy annyival
legtöbbünk hozzá tud járulni: megvenni a
saját helyét, székét. Körbenéztünk: egy
valamire való, egymásba rakható, időt álló
szék ára 20.000 Ft felett van. És kb. 21.500 Ft

az a szék, amelyet kinéztünk. 140 darab
kellene belőle. A bejáratnál a padok mögött
van a plakát kivilágítva. Kérjük, aki tud
adakozni,
csekken,
átutalással,
vagy
egyenesen a perselybe dobva tegye meg.
Rendszeresen beszámolunk róla, hol tart a
gyűjtés. Eddig 13 szék kelt el (augusztus
16)….. A plébánia számlaszáma: 1170400720024523 OTP
– Természetes sok egyébre is szükség lesz,
lámpatestek
függönyök,
új
konyhai
berendezések, olyasmik, amik kellenek egy új
épület használatba vételéhez. Várjuk a
nagylelkű további segítségeket is.

Felnőtt keresztelés, elsőáldozás:
A mai vasárnapon a 9 órai szentmisében 4 felnőtt férfit keresztelünk meg: Bogácsi Attila, Filkor
Csaba, Végh Zsolt, Zigó István, és egy felnőtt nő lesz elsőáldozó: Zigóné Kocsis Enikő. Fogadjuk
őket szeretettel, és imádkozzunk értük!

Áttérés katolikus hitre:
Szeptember 1, vasárnap a 9 órai szentmisében 3 reformátusnak megkeresztelt tér át a katolikus
hitre, teszi le a hitvallást és lesz egyben így elsőáldozó. Imádkozzunk értük!

Betegek szentsége, betegek kenete:
Plébániánkon minden évben ki szoktuk
szolgáltatni a betegek kenetét, betegek
szentségét, idős, vagy súlyosan beteg
testvéreinknek. Ebben az évben, mivel
nagyon korán volt húsvét, a nagyböjti betegek
szentsége kiszolgáltatás elmaradt. Mintha
előre megéreztük volna, a szokásos március
15-i időpontban még hó esett. Nos, most
ősszel pótoljuk. Szeptember 15-e a naptárban
Fájdalmas Anya ünnepe. Ebben az évben
vasárnapra esik. - Szeptember 15, vasárnap,
a 11 órai szentmisében lesz a betegek

szentsége,
betegek
kenete
közös
kiszolgáltatása.
Felveheti minden idős, 75 év feletti, vagy
fiatalabb, de beteg hívő. Természetesen,
tiszta
lélekkel, ha szükséges csakis
szentgyónás után. Aki szeretné felvenni,
kérjük iratkozzék fel a sekrestyében. Aki már
felvette, és még van üres hely pecsétre az
emléklapján, hozza az emléklapját is. A
betegek szentsége felvétele után mindenkit
várunk egy szerény vendégfogadásra a
plébániára!

Egek királynéja, Mária segíts! Jézusnak szent anyja, Mária segíts!
Ó segíts mirajtunk, kik hozzád sóhajtunk, Mária segíts!

