Főplébániai
Hírlevél
Az Újpesti Egek Királynéja Főplébánia lapja
2014. November 30, Advent 1. vasárnapja

"Igen, hamarosan eljövök. Amen." Jöjj el,
Uram Jézus! (Jel 22,20)
Advent:
Az advent a latin Adventus Domini, az Úr
eljövetele kifejezésből származik. A magyar
nyelv Úrjövetnek is nevezi ezt az időt.
Bod Péter, a 18. században Erdélyben élt
tudós lelkész és irodalomtörténész ezt írja: A
mi Urunk Jézus Krisztusnak négy adventusa,
eljövetele van: midőn testben megjelent,
midőn a szívbe beszáll és az embert megtéríti,
midőn halála óráján elmégyen az emberhez,
és midőn eljő az utolsó ítéletre.
- Az első eljövetel megtörtént, minden Jézus
eljöveteléről
szóló
ígéret
pontosan
beteljesedett Betlehemben 2014 évvel ezelőtt.
Jézus elvégezte a megváltás munkáját, és
megígérte, hogy visszajön majd ítéletre.
- Egy ember szívébe akkor száll be ő, amikor
az illető rádöbben, hogy gyakorlatilag Jézus
nélkül élt, és ez maga a halál. Nem akar
tovább így maradni, és átadja az uralmat élete
felett Jézusnak. Tőle kér bocsánatot a
múltjára, rábízza a jövőjét, s neki akar
engedelmeskedni a jelenben.
- Halálunk órája mindnyájunknak eljön, és
addig van módunk arra, hogy Jézussal
összekössük az életünket. Ha ez megtörtént,
magához vesz a mennyei dicsőségbe, ha
azonban ez az óra nélküle, a benne való hit
nélkül ér, az örök kárhozat következik.
- És mi most ebben a világkorszakban várjuk,
hogy egyszer hirtelen megjelenik majd a mi
Urunk ítélni élőket és holtakat, véget ér a
történelem mostani szakasza, s elkezdődik
egy új világ, aminek már nem lesz vége.

Az adventi koszorún, ahogy hétről hétre
kigyulladnak a gyertyák fényei, tudjuk, hogy
egyre közelebb van a karácsony.
Isten is egyre közelebb akar lenni hozzánk.
Jézus Krisztus egyik neve: Emmanuel, ami azt
jelenti, hogy Velünk az Isten! Azok, akik tudnak
csendben lenni, imádkozni és kérik, hogy Isten
tisztítsa meg a szívüket, megtapasztalják,
hogy velünk az Isten. Vagyis szeret az Isten!
Jézus nem egy múló emlék akar lenni az
életünkben, hanem olyan valóság, aki irányítja
és
megáldja
az
életünket.
Jézus
maga mondta: „ én azért jöttem, hogy életük
legyen, sőt bőségben éljenek.” (Jn 10:10) Ne
érjük be ennél kevesebbel.
Az advent emlékezés és várakozás egyben,
olyan időszak, amely egyszerre mutat hátra és
előre. Várakozunk valakire, de közben pedig
emlékezünk egy eseményre, amelyik kétezer
éve történt. Milyen csodálatos üzenet az ma is,
hogy az Isten emberré lett, és hogy Krisztus
nem csak egyszer jött el, hanem azóta is
munkálkodik közöttünk! Hogy Krisztus nem
olyan, mint a karácsony előtti akciók, hogy ha
nem kapcsolsz időben, akkor lemaradsz róla,
hanem egy olyan üzenet, amely rád vár. Sőt,
keres téged! És Jézus egyszer majd vissza fog
jönni teljes dicsőségében. Olyan jó lenne, ezt
már a vele való kapcsolatban megérni! Annyi
minden akarja elvonni a figyelmünket, és olyan
jó lenne, ha mégis a lényegre tudnánk
fókuszálni! Advent egyúttal az ébredés
időszaka is: Ébredj ember mély álmodból,
megszabadulsz rabságodból!

Képviselőtestület választás 2014
Ha a plébániára gondolunk, több minden
megfogalmazódhat bennünk: Először talán az,
hogy a plébánia maga a templom, és a hozzá
tartozó épületrészek. Másodszor, hogy mindez
a miénk, ezt „örököltük” szüleinktől,
nagyszüleinktől, talán számot is kell adni róla.
Harmadszor, hogy ez az Isten háza, és a mi
megnyugvásunk helye, otthona. Negyedszer
pedig, hogy a plébánia egy adott terület, ahol
emberek élnek, laknak.
A plébánia a közösségek közössége, vagyis
az a hely, ahol a kisebb közösségek, (gyermek
– felnőtt hittanok, imacsoportok) otthont
találnak, és egymással is szoros, mély
kapcsolatra jutnak.
A plébánia nem csak egy terület, amelyen
emberek laknak, vagy templom és épületek
vannak, hanem mindazoknak a helye, akik ide
tartozónak vallják magukat, itt élnek, vagy
idejárnak, és itt szeretnének otthont találni,
azaz másoknak segíteni és maguk számára is
segítséget kapni. A mi plébániánk legyen olyan
hely, ahová azért tartoznak emberek, mert
otthonuknak érzik, és itt akarják Isten országát,
Istennel és egymással való szeretetkapcsolatukat
építeni,
és
a
hit
továbbadásában részt venni. A plébánia
eszerinti
életéhez
elengedhetetlenül
szükséges
a
képviselőtestület,
mely
tanácsaival, és munkájával segíti a plébánost
és munkatársait. Ennek a testületnek feladata
az is, hogy mindenkit meghívjon arra, hogy
karizmájának
megfelelően
egy-egy
kiscsoportban (család, hitoktatás, karitász,
stb.) hozzátegyen
a fent
leírtakhoz.
Plébániánk jelenlegi képviselőtestületének öt
éves mandátuma idén lejárt, és a szabályzat
szerint azt meg kell újítani, illetve új tagokat
kell választani. A szabályzat szerint az lehet a
testület tagja, aki 18 éves elmúlt és még nincs
70 éves, és legalább 1 éve aktívan részt vesz
közösségünk életében. Szintén a szabályzat
szerint a jelöltek névsorát a plébános az előző
testület segítségével állítja össze, ami
megtörtént.
Hivatalból tag: Tóth Ildikó és Tarcsi Veres
Attila, mint főállású alkalmazottak. Az eddigi
jelöltek a régi, eddigi egyháztanácsból: Kallai
Klára, Pozsgay György, Szecskó József,
Balogh Teréz, Gáspár Gabriella, Balogh

Angéla, Melegh Csongor. Ez összesen 9 jelölt
a régiekből.
Az új jelöltjeink: - Tóth Bálint, - Kőrössy Gábor;
- Forstner Bertalan; - Kovács-Mihócza
Orsolya; - Mátyus Norbert; - Pétervári
Erzsébet, - Faltus Krisztina; - Pirositz András,
összesen 8 új jelölt.
Azaz 9+8 az 17 jelölt és + a plébános és +
Gönczöl Jánosné Emőke, mint örökös,
tiszteletbeli tag. Ez máris elég sok, azaz 19 fő,
- minimum 12+1 kell, és maximum 24+1 fő
lehetne a létszám… (a + 1 fő az a plébános).
A szavazás menete a következő lesz:
December hónapban lehet a jelöltekre
javaslatokat tenni. A jelöltek képei és a rövid
életrajza ki lesz függesztve a templomban a
mozgó hirdetőtáblán. Ez előtt az állópersely, a
padok mögött a templom bejáratánál, amibe el
lehet helyezni a javaslatokat. Egyrészt további
új jelölteket lehet tenni. Jelölni plébániánk
felnőtt tagja jelölhet névvel, aláírással. (Tag az,
aki ide jár, és ide fizet egyházi adót, több, mint
egy éve). 25 jelölés után jelöltté válik az illető.
Illetve lehet az urnába kifogásokat is tenni a
jelöltek ellen, ha valaki akadályt tud,
magánéleti problémát stb. - Ha a jelöltek
száma 24 fölé menne, akkor választást kell
róluk tartani. - Ha valakire megalapozott
negatív visszajelzés érkezik, az illető
értelemszerűen kiesne (diszkréten).
Január elején lenne felterjesztve a névsor
egyházmegyei jóváhagyásra, és ezután
lehetne az eskütétel valamikor februárban.
Mi lesz a régi, de kieső tagokkal? Van, aki
nem vállalta, kora, vagy elfoglaltságai miatt az
újabb ciklust!
Gönczöl Jánosné Emőkét, mivel februárban
70 éves lesz, így már nem indulhat,
tiszteletbeli, örökös tagnak választottuk meg!
A többiek sem esnek ki a plébániai életből, de
a döntésből sem! Lesznek bizottságaink.
Nem szeretnénk az új képviselőtestület üléseit
hosszú tárgyalásokkal elnyújtani, építési
ügyekről hosszan tárgyalni. Eddig is volt
gazdasági-építési bizottság, az új plébánia
ügyeit, a templom felújítását eddig is sokszor
tárgyaltuk, külön!
Létrehozunk
egy
gazdasági-építési
bizottságot, 5 fővel, kb. évi 3 üléssel, melyben
aktív közreműködésre számítunk, Gilyén
Elemér, Körmendi József részéről is, és

még szeretnénk bevonni 3 tagot, melyből egy
feltétlenül legyen egyháztanács tag! És amely
öt fő választ magának világi vezetőt (hatodik a
plébános lesz).
Létrehozunk egy hitoktató bizottságot,
értelemszerűen
az
5
hitoktatónkból,

remélhetőleg évi 4-5 alkalommal tudunk
tervezni, és egymást segíteni is. Ennek világi
vezetője Tóth Ildikó, főállású hitoktatónk,
egyháztanács tagunk lesz!
Imádkozzunk leendő
képviselőtestületünkért!

Bemutatkoznak jelöltjeink:

Tizenkét éve élek Újpesten családommal;
azóta járok templomunkba. Aktívabban 5-6
éve kapcsolódtam be a plébánia életébe.
Kisgyermekes
apukaként
főként
azon
programokon tudtam részt venni, amelyek
családokat és középkorú férfiakat szólítottak
meg. Lehetőségeim és érdeklődésem is arra
ösztönöznek, hogy a továbbiakban is
közösségteremtő és - megtartó a családosok
élethelyzetére, testi-lelki-szellemi igényeire
odafigyelő programok szervezésében és
lebonyolításában vegyek részt.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem
docense,
technológiai
részlegvezetője, az MTA köztestületi tagja
vagyok. 2005 óta a plébániai közösség
tagjaként,
feleségemmel
és
három
gyermekemmel a 9 órás misén és egyéb
családos programokon, a zenei és énekes
szolgálatokon, valamint az imakörökön lehet
rám találni. Munkámból fakadóan elsősorban
a műszaki, informatikai területeken lehet rám
számítani, de kutatás-fejlesztési vezetőként,
illetve projektek irányítóiként a hatékony
szervezésben, motiválásban, gazdasági és
egyéb érdekek érvényesítésben is nagy
rutinra tettem szert. Fontosnak tartom, hogy a
plébánia közvetlen életébe, a közösségek és
az egyéni kapcsolatok mentén, minél többen
be tudjanak kapcsolódni, aminek egyik
előfeltétele, hogy a lényeges információk, az
események híre mindenkihez eljusson. Az
Egyháztanács tagjaként plébániánk külső és
belső megújulásának folytatásáért szeretnék
dolgozni, megőrizve mindazt, ami jó, és
integrálni mindent, ami a katolikus egyház
megújulásán keresztül az egyes emberek
életszentségét előre mozdíthatja Isten
dicsőségére.

Dr. Forstner Bertalan:

Kovács: Mihócza Orsolya

Mátyus Norbert

Kovács-Mihócza Orsolya vagyok. Hétéves
korom óta tartozom ehhez a plébániához.
Először "csak" a hittan és a misék, később a
kortárs és az általam vezetett regnumi
közösségem is ide kötött. Jelenleg a babamama klubot koordinálom, valamint férjemmel
mi indítottuk útjára néhány éve a társasjáték
estet. Három gyermekünk van, 7, 5 és 2,5
évesek, ezért jelenleg otthon vagyok velük.
Két diplomát szereztem, az elmúlt hét év alatt
pedig az angol és a német nyelvtudásomat
felejtettem el. :) Közösségi embernek
gondolom magam, és megtiszteltetésnek
tartanám, ha az Egyháztanács tagjaként
tevékenykedhetnék
plébániánk
megújulásáért.

Tóth Ildikó:
Hivatalból tag

az Egek Királynéja templomhoz. Kis unokám a
negyedik generáció, akit a templomban
kereszteltünk.

Huszonnégy éve szolgálom a mindenkori
plébánost és a híveket, mint képviselő testület
jegyzője. A munkában nem válogatok, ahol
kell, ott szolgálok.
Jövőbeni terveim: hitem és erőm szerint
szolgálni, észrevenni a feladatokat és jót
cselekedni.
Ehhez kérném az imáitokat és a Jóisten
segítségét.

Balogh Jánosné Terike

Tóth Ildikó vagyok. Ebbe a templomba 3.
gyerekünk születése óta / kb. 9 év / járunk,
mert egy "kisgyerek barát " helyet kerestünk.
Főállású hitoktató vagyok az elmúlt tanév óta,
de a hitoktatásban már 29 éve részt veszek.
A plébánián az elsőáldozás utáni csoportot
vezetem. Ezen kívül a Károlyi, a Lázár, a Bene
Ferenc általános iskolákban, illetve a
Venetiáner utcai speciális általános iskolában
tanítom az Istenről, hitről, vallásról a
gyerekeket saját példámmal.

Balogh Angéla
Hatvannégy éves vagyok. Újpesten születtem
azóta is itt élek családommal. Három
gyermekem van. Tímea lányom férjezett,
Újpesten
laknak,
egy
fiú
unokával
ajándékoztak meg. Krisztián fiam nős.
Klaudiám orvosi egyetemre jár, még velem él.
Nyugdíjas vezető felügyelőként, az újpesti
piacon dolgozom. Családom szorosan kötődik

2007-től 2012-ig szolgáltam, mint sekrestyés.
Aktív tagja vagyok a plébánia cursillónak, és
az Új Jeruzsálem közösségnek. Részt veszek
a
plébániai
munkákban,
programok
szervezésében. a férjemmel, Istvánnal együtt
sokféle munkában veszünk részt a plébánián
és a templomban.
Továbbra is szeretnék az egyház építő
munkájában Zoltán atya egyik segítő jobb
keze lenni.

Pirositz András:

Pirositz András vagyok. Gyerekkorom óta
Újpesten élek és a Főplébánia közösségének
vagyok aktív tagja. Most már feleségemmel és
három gyermekünkkel járunk a vasárnapi
misékre és veszünk részt a plébánia
programjain.
Szakmámat
tekintve
hangmérnök
vagyok,
hangrendszerek
tervezésével és kivitelezésével foglalkozom.
Az elmúlt években a Kultúrházban és a
Templomban sokszor vettem részt műszaki
jellegű problémák megoldásában. Bízom
benne hogy a jövőben ezen tudásommal is
segíthetem az Egyháztanács munkáját.

Dr. Szecskó József:

Egerből 15 éve költöztünk Újpestre és
családommal azóta is az Egek Királynéja
Főplébániához tartozunk. A hitéletbe rövid idő
alatt bekapcsolódtam, kezdetben felolvasásra
jelentkeztem, ministráltam, majd 2004. évtől
az előző plébános, Péter atya áldoztatónak
kért fel és a Főegyházmegye engedélyét is
megkaptam e szentség kiszolgáltatására.
2005-től a Képviselőtestület póttagjává
választottak, majd 2006-tól a testület teljes
jogú tagjává váltam.

Plébánosunk, Zoltán atya - a 2007-es
kinevezését követően - továbbra is számított a
munkámra és megerősítette az áldoztatási
engedélyemet és a testületi tagságomat is. A
mandátumát most kitöltő Képviselőtestületbe
a hívők bizalmából a 2009-es választáskor
ismét megbízatást nyertem és az a
megtiszteltetés ért, hogy a Képviselőtestületi
tagok a testület világi Elnökévé választottak.
Minden tevékenység - amelyet végeztem és
végzek az Egyházközségünkben - szolgálat
az Úrnak, amelyet örömmel látok el. Ehhez
kérem a kedves Hívők megtisztelő bizalmát és
támogatását.

Gáspár Gabriella

Gyógypedagógus és fazekas szakoktató
vagyok. 1964-ben Újpesten születtem, ezen a
plébánián kereszteltek. Férjemmel és négy
gyermekünkkel együtt ma is ide kötődöm.
A 2007-es Városmisszió óta különösen
fontos számomra az evangélium megélése és
hirdetése. Ezóta tartozom a plébániánkon
működő
Szent
Márk
Közbenjáró
Imaközösségbe.
Örömmel
szervezem
a
pénteki
szentségimádást, amely keresztül sok hívővel
alakult ki kapcsolatom.
Az Úr és Magyar Ferenc atya jóvoltából több,
mint tíz éve díszíthetem az oltárt
vasárnapokra és az ünnepekre.
A plébániai közösségek további épülését
remélve szeretnék együttműködni Zoltán
atyával és plébániánk minden tagjával az Úr
dicsőségére.

Faltus Krisztina:
Faltus Krisztina vagyok 21 éves, a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
másodéves hallgatója. 7 éve vagyok tagja a
plébániai közösségnek.

Dr. Kőrössy Gábor

Pár éve már úgy érzem, igazán ez az a hely
ahova tartozom, és ahova tartozni szeretnék.
Sok mindent kaptam és most szeretnék sokat
adni elsősorban az óvodás és az ifjúsági
korosztálynak – mind a gimnazista és
egyetemista korosztálynak. Jelenleg az
óvodás csoportot Gáspár Emesével együtt
vezetem. Emellett ifjúsági hittanra is járok és a
vasárnapi 9-es misén pedig gitározom.
Szeretném, ha sok közös programmal
gyarapodna a közösség és válna még jobbá
és összetartóbbá.

Tóth Bálint
Bár csak 2007 óta élek Újpesten, a Regnum
Marianum helyi szervezetén keresztül
valójában gyermekkorom óta kötődöm a
Főplébániához, sőt ministráns „karrierem” is itt
kezdődött. Végzettségem szerint angol és
történelem szakos bölcsész vagyok. Jelenleg
középiskolában tanítok, valamint fordítok.
Feleségemmel és három gyermekünkkel
együtt örömmel kapcsolódtunk az elmúlt
években
a
plébánián
tapasztalható
közösségformálásba. Utóbbihoz tevőlegesen
is hozzá szeretnék járulni az egyháztanács
tagjaként.

1958-ban születtem Kecskeméten. Iskoláimat
szülővárosomban-, egyetemi tanulmányaimat
Szegeden végeztem. Katonaorvosként előbb
vidéki alakulatoknál, 1988-tól Budapesten, a
Központi
Honvédkórházban
szolgáltam.
Jelenleg,
mint
nyugállományú
katona
önkéntes (fizetés nélküli) segítőként dolgozom
a Honvédkórházban és vállalkozóként számos
más
budapesti
kórházban,
mint
aneszteziológus
és
intenzív
terápiás
szakorvos.
1985-ben kötöttem házasságot, feleségem
radiológus. 3 gyermekünk született: Balázs 25
éves, főiskolai diplomamunkáját írja, Gergely
23 éves, egyetemi mesterképzésre jár, Eszter
14 éves, gimnáziumi tanuló.
Születésemkor kereszteltek meg, és bár
szentségi
házasságot
kötöttem,
gyermekeimet megkereszteltettem és hittanra
járattam, hitem mélyebb megélését csak az
után éltem át, amikor költözködés miatt ebbe
a
plébániai
közösségbe
kerültem.
Katekumenként
alaposabban
megismerkedtem hitünkkel, így 2010-ben
elsőáldozó és bérmálkozó is lehettem.
Bekapcsolódtam
a
Cursillo
lelkiségi
mozgalomba.
Az
alapokat
2011-ben
sajátítottam
el
Leányfalun.
2012-ben
munkatársképzőn vettem részt, azóta 2
alkalommal voltam munkatárs a cursillokon.
Évek óta rendszeresen mélyítem tudásomat a
plébániai bibliaórákon, bár egyre jobban
érzem, hogy mennyi mindent nem tudok még
hitünk titkairól.
Szívesen veszek részt a plébániai élet
eseményein, mint segítő is, legyen az pl. a
körmenetek előkészítése vagy a templom
takarítása, zarándok utak, virrasztások, lelki
napok. Ezen eseményeken sok jó szándékú,
kedves
testvérrel
ismerkedtem
meg,

néhányuk örökre beírta magát emlékeimbe,
hogy csak Bernolák Béla bácsit, vagy Eiben
Guszti bácsit említsem.
Szeretném, ha minél több plébániánkhoz
tartozó testvért lehetne bevonni közösségünk
életébe, osztaná meg velünk örömeit vagy
nehézségeit,
hogy
előbbiekben
osztozhassunk,
utóbbiakban
pedig
segíthessünk. Meggyőződésem, hogy ezek a
dolgok gyakran nem a pénzen múlnak, hanem
inkább a személyes kapcsolatok erősítésével,
odafigyeléssel
oldhatók
meg.
Ehhez
szeretnék nyitott lenni.

arra, hogy engem nem kell tagnak választani,
mert hivatalból tanácsaimmal elláthatom a
plébániai munkákat, ezért a felelősség, az
odafigyelés
munkavégzésemben
még
nagyobb.

Dr. Pétervári Erzsébet:
Pétervári Erzsébet vagyok, két gyermekem és
három unokám van. 1982-tóa dolgozom az
egészségügyben Újpesten, fogorvosként.
1986-óta itt is élek.

Munkámmal továbbra is arra törekszem, hogy
segítője lehessek egyházközségemnek, és a
szent egyházzenei teendők is képviselve
legyenek az egyháztanács napirendjeiben.

Kallai Klára (Csipet)

Az egyházközség munkájában aktívan hétnyolc
éve
veszek
részt.
Karitász
munkatársként dolgozom, és részt veszek a
plébánia mindennapi életében.
Az új plébánián továbbra is szeretnék itt
dolgozni, de természetesen ahol kell és lehet,
mindenben megpróbálok segíteni.

Tarcsi Veres Attila
Hivatalból tag
Tarcsi Veres Attila, 29 éves főállású kántor
irodista vagyok. Feleségemmel és kis fiammal
Újpesten élek.
Immár 7 éve szolgálok a főplébánián,
Zoltán
atya
- a
plébánia főállású
alkalmazottjaként. Ez a 7 év tele volt sok szép
munkával, örömmel. Gyümölcseként a
plébániától új embereket, barátságokat,
zenész, és lelki társakat kaptam. Tekintettel

Újpesten élek a családommal. Három felnőtt
gyermekünk van. Egy újpesti gimnáziumban
tanítok magyar nyelvet és irodalmat. Több
mint
három
évtizede
tartozom
az
egyházközségünkhöz. Szívesen veszek részt
a programokban, szeretek itt dolgozni, az
egyháztanács tagja vagyok jelenleg is.
Férjemmel - (aki áldoztató) - együtt sok
programot szerveztünk, és sok munkában
veszünk részt a plébánián.

Pozsgay György

Melegh Csongor

Hitoktató, gondnok, gitáros, asztalos….
Életem teljesen összeforrt plébániánk,
egyházközségünk
életével.
Szívesen
foglalkozok a gyerekekkel a hittanórákon, a
nyári táborokban, kirándulásokon. Szívügyem
liturgiánk zenéje, legyen az klasszikus, vagy
gitáros énekes imádság.
Asztalos
szakmámat,
Istentől
kapott
kézügyességemet szívesen kamatoztatom
plébániánk javára.
Szeretek programokat szervezni, a közös
munkákat
hatékonnyá
tenni.
Ha elfogadjátok, a következő ciklusban is
szívesen részt vennék az egyháztanács
munkájában.

Újpesten lakom, amióta házas vagyok 14 éve.
Előtte már Rákospalotáról is ebbe a
templomba jártunk, így a főplébániához 197778 óta tartozom. Két közösségem van:
Regnum Marianum és Családok Jézusban
Közösség. Kicsit több, mit egy éve áldoztatok,
illetve igeliturgiát is tartok a templomban. 4
gyerekem
van.
Geológus
vagyok,
környezetvédelemmel
foglalkozom,
hulladékkezeléssel
és
környezeti
kármentesítéssel. Egyháztanácstag vagyok
(talán egyszer rövid megszakítással) kb. 2000
óta.

Kérjük a Szentlelket, hogy élő, tüzes lelkű
egyházközség lehessünk!

December 8, Szűz Mária Szeplőtelen fogantatása ünnepe:
,,Legyen nekem a te igéd szerint.'' Az angyali üdvözlet üzenetéből hamar megértették a
keresztények, hogy az Ádám áteredő bűne nem vonatkozik az Isten-Jézus Anyjára. Ő Isten
,,legsikerültebb'', tökéletes teremtménye, ,,az Új Éva'', aki bűn nélküli, és így valóban ,,minden
kegyelemben élők Anyja'' (Éva jelentése ugyanis ,,élő, élet anyja''). Rá nem vonatkozik az áteredő
bűn – ez az ünnep tartalma: Szeplőtelen fogantatás. Mária természetes úton született a
szüleitől, (az ő szeplőtelen fogantatását nem szabad összekeverni Jézus fogantatásával),
azonban ő is minden kegyelmet Jézus kereszthalálának érdeméből kapta, mintegy elővételezve.
A Boldogságos Szűz iránti áhítat, a Boldogságos Szűz valódi tisztelete abban áll, hogy
mindenekelőtt példaképként tekintünk rá, úgy, hogy életűnket az ő élete szerint alakítsuk. Erre kell
törekednünk: mert Mária élete rövid foglalata a keresztény minden kötelességének és
tökéletességének. A szent Szűztől kell megtanulnunk, hogy mit kell kerülni, elhagyni, javítani,
megtartani és gyakorolni. Istennek az volt a szándéka, hogy Mária életében a leghősiesebb
erények példáját és mintaképét állítsa elénk. Elmélkedjünk tehát minél gyakrabban a fölött, mit és
hogyan tett Mária, és tapasztalni fogjuk, mily hatékony az ő példája. A szent Szűz iránt való tisztelet
abban is áll, hogy minden szükségünkben hozzá folyamodunk, és őt ismerjük el védőasszonyunkul
és szószólónkul, miután kétségtelen, hogy Jézus Krisztus közbenjárását kivéve, Isten előtt senkié
sem lehet hathatósabb, mint az ő szűz Anyjáé. Maga az Egyház is szünet nélkül hozzá folyamodik.
Kérjük tehát őt, mint az Egyház kéri.
Azonban ne csak magunk számára kérjük a közbenjárását, hanem mindazok számára is, kiknek
boldogsága szívünkön fekszik, családtagjaink, ránk bízottak.

Bérmálás 2014 novemberében
Egy bérmálkozó beszámolója:
Az őszi szünetben volt egy három napos
lelkigyakorlatunk
Iszkaszentgyörgyön.
Kocsikkal vágtunk neki a három napnak.
Négy-öt fős szobákban voltunk elhelyezve. A
reggeleket mindig reggeli tornával kezdtük, bár
némelyeknek még nem nyílt ki a szemük így a
futás rendesen igénybe vett minket. Ezek után
volt reggeli imádság és reggeli. Délelőtt Zoltán
atya tartott nekünk előadást, és később ezzel
a témával kapcsolatban voltak a kis csoportos
beszélgetések.
A 26 bérmálkozó csoportképe

A
segítők
is
tartottak
előadásokat,
tanúságtételeket. Ezekből rengeteget lehetett
tanulni, olyan dolgokat is meséltek, amelyek
egyszerűen hihetetlenek, csodálatosak. Az
estéinket játékokkal és vetélkedőkkel töltöttük.
Sosem unatkoztunk: a dalolni vágyók gitáros
és énekes próbát tartottak a misékre, a többiek
addig pingpongoztak az udvaron. De később
többen tartottunk pingpong partit! Jó hangulat
jellemezte a hosszú hétvégénket. Az elején
Zoltán atya elmondta, hogy ha pozitívan állunk
ehhez az egészhez, akkor nagyon jó lehet. ha
nem vesszük ki a részünket benne, akkor
olyan élményekkel távozunk. Hihetetlen nagy
lelki feltöltődést jelentett számunkra a
lelkigyakorlat. Jobban megismertük a minket
körülvevő embereket és új emberekkel is
tudtunk beszélgetni. Mindenkinek köszönjük,
aki segített a felkészülésben!

Miután hazaértünk a lelkigyakorlatról három
hetünk maradt arra, hogy felkészüljünk a
bérmálkozásunkra. Tudtuk, hogy ez már
komoly dolog. Bérmanevek, és bérmaszülők
kiválasztása az előttünk álló feladatok sorát
erősítette. November 14-én kaptunk egy
pontosabb eligazítást és a szentgyónásainkat
is el tudtuk végezni. November 16-án mindenki
ünneplőt öltött, és készen álltunk arra, hogy a
Szentlélek
kiáradását
kérjük. A
bérmálkozásunkat
dr.
Székely
János
esztergomi
segédpüspök
tartotta.
Véleményem szerint mindenkinek felemelő
érzés volt az, amikor odaálltunk a
segédpüspök elé, a bérmaszülők a vállunkra
tették a kezüket, magunkhoz vettük a
bérmálás szentségét és az egyház teljes jogú
tagjává váltunk. Mindenki szívébe beköltözött
a Szentlélek, és kíváncsian várjuk milyen
feladatot szán nekünk.
Az ez utáni agapé lehetőséget adott arra, hogy
megbeszéljük, ki mit gondol, hogyan élte meg
ezt az egészet.
Úgy gondolom, hogy a bérmálkozás az egész
hitéletünket meghatározó dolog volt. És
boldogan nézünk az előttünk álló feladatok elé.
Lantos Dorina

Urunk, Jézus Krisztus, teremts bennünk csendet, hogy az adventi időben Rád, a Te szavadra,
útmutatásodra, szeretetedre figyelhessünk. Teremts bennünk csendet, hogy lelkünk mélyén
meghalljuk bűnbánatra hívó szavadat! Teremts bennünk csendet, hogy meghalljuk az adventi
örömhírt: emberként fogsz megszületni. Teremts bennünk csendet! A hit ajándékát elfogadó
csendet. A Te titkaidat elfogadó csendet. A Te szeretetedet elfogadó csendet. A Megváltó
érkezését váró csendet. A lélek mélyén megszülető öröm csendjét. Hiszek, Uram, erősítsd
bennem, bennünk a hitet! Ámen.

Családi Vetélkedő
Nem fogott ki rajtunk a rossz idő (híre),
november 8-án kirándulás helyett családi
vetélkedőre gyűltünk össze a plébánián.
Reggel 10 órakor a Herceg levele várt
bennünket, melyben kétségbeesetten kérte a
megjelent törpék segítségét Hófehérke
megtalálásában, akit valószínűleg elrabolt a
gonosz boszorkány..

csomagjaikat
a
csökönyös
szamárra
felpakolni.
Az út során kapott kártyák segítségével végül
sikerült megfejteniük, hogy Hófehérkének a
konyhában kell lennie. A konyhában azonban
Hófehérke helyett csak finomabbnál finomabb
szendvicseket leltek, melyeket amint minden
csapat megérkezett, meg is ettek.

A levél hallatára útra kelt minden csapat,
összesen mintegy 50 törpe, kicsik és nagyok,
hogy megkeressék Hófehérkét. Útjuk során
különböző megpróbáltatások érték őket: az
őszi hideg ellen rétegesen fel kellett öltözniük,
hegynek fel és völgybe le másztak, igaz
gyémántot
válogattak,
s
próbálták

A másnapi 9-es misén hallott hírek szerint az
út nehézségeit e három csapat viselte a
legjobban: Kovács és Garamvölgyi család
Mátyus Vincével, Mózes család és Rónai Orsi,
és a Melegh és Faltus család.
Gratulálunk nekik, s várunk Mindenkit a
következő családos programra! :)
Gáspár Emese

Hajnali ún. Rorate szentmisék
Minden hétköznap reggel 6.30 óra,
hétfőtől szombatig!

Tarts velünk! A lelkükben is gyúljon fény, jöjjön
el az örök Világosság. Mise után kis kávé, tea
lehetőség lesz az új plébánián! Tavaly már
sokszor
100
fő
közelében
jártunk
hajnalonként. És ha te is eljönnél? Munka,
iskola előtt? Csak 6.30-tól 7.05 percig tart…..

Rorate
Juhász Gyula
A kéklő félhomályban
Az örökmécs ragyog,
Mosolygón álmodoznak
A barokk angyalok.
A gyertyák rendre gyúlnak,
A minisztráns gyerek,
Mint bárány a mezőben
Csenget. Az árny dereng.
Hideg kövön anyókák
Térdelnek. Ifjú pap
Magasba fölmutatja
Szelíden az Urat.
Derűs hit tűnt malasztját
Könnyezve keresem.
Ó gyönyörű gyerekség,
Ó boldog Betlehem!

Hírek Hírek

Hírek Hírek

A szentmisék adventben:
Adventben
hétköznaponként
reggel
van
szentmise, hajnali 6.30 órakor, kivéve az
elsőpénteket, amikor este 6 órakor is lesz
szentmise. Az adventi miserend változás a
szombat esti és vasárnapi szentmiséket nem érinti.

Mikulás ünnepség:
Templomunk Mikulás ünnepsége Szent Miklós
püspökre emlékezvén december 7-én vasárnap
lesz a 9 órai szentmise után!

Karácsonyi ajándékkészítés:
Várunk
minden
kisebb-nagyobb
gyereket,
fiatalokat (egyben is segíthetnek a kicsiknek)
karácsonyi ajándékkészítésre december 14-én
vasárnap a 9 órai szentmise után 10 órától 12 óráig
a plébániára.

Mézeskalács sütés…..
És mézet ont az ég….énekeljük a Hozsanna 16-os
számú karácsonyi énekében.
Mindenkit
várunk
szeretettel
karácsonyi
mézeskalács sütési alkalmainkra az új plébániára.
Mit kell hozni? Kötényt, díszítő eszközöket, díszítő
elemeket. Az alapanyagot Zoltán atya készíti el
előre.

Felnőtteknek, fiataloknak: december 12,
péntek este 18.00-21.00 óráig!
Nyugdíjasklub tagjainak: december 17,
szerda 9.30-12.00 óráig!

Lelki felkészülés karácsonyra:

Hírek Hírek

A karácsonyfák felállítása után takarítás is
szükségeltetik. Az utolsó roráté szentmise után,
december 23-án, kedden 7.30 órától hívunk
segítőket a templom karácsonyi takarítására!

Szentségimádás:
Adventben is lesz csendes szentségimádás,
minden pénteken 8.00 órától 17.00 óráig a
sekrestyében! Térj be egy kis imára, vár az Úr!

Rózsafüzér:
Közös rózsafüzér ima lesz december 5,
elsőpénteken, és december 13 szombaton 17.30kor a templomban.

Templom nyitva tartás:
Szombatonként délelőtt 9-12 óra között szeretnénk
adventben a templomot nyitva tartani. Be lehet
jönni egy-egy imára!

Karácsonyi szentgyónás:
A szokásos szentgyónási lehetőségeken kívül
(vasárnap 9 órakor Kádasi atya, 11 órakor Rudolf
atya gyóntat a misék alatt) is lesz szentgyónási
lehetőség. A Plébános atya is gyóntat külön
időpontokban: December 21 vasárnap délután
17.00 órától a templomban. Valamint december
22-én hétfőn este a karácsonyfák felállítása alatt,
18.00 órától 20.30 óráig. És december 23-án a
rorate mise után 7.30 órakor! Természetesen külön
időpontra is be lehet jelentkezni plébániai
szentgyónásra a plébánosnál, illetve betegeknek
otthoni szentgyónást kérni!

Zoltán atya minden adventi napra készít napi
gondolatokat (remélhetőleg rövidre, érthetőre
sikerül). A gondolatok megtalálhatóak a plébánia
honlapján, illetve kérésre külön emailben is
elküldjük őket.

Pásztorjáték:

Karácsonyváró est:

Plébániai levelező lista

Adventi, karácsonyt váró este lesz a plébánián
december 15-én, hétfőn este 18.00 órakor.
Adventi, karácsonyváró énekek, imák, versek
hangzanak
el
a
plébánia
cursillistáinak
szervezésben,
előadásában
a
felső
nagyteremben, utána az alsó teremben kis agapé
a hozott süteményekből.
Mindenkit várunk szeretettel!

Karácsonyfák állítása, díszítése:
A karácsonyfák, templomi betlehem felállítása
december 22-án este 6 órakor lesz a templomban,
hívunk segítőket, de a díszítő segítőket csak este
7 órára hívjuk.

Hírek

Templomunk karácsonyi ünnepsége, a szokásos
pásztorjáték december 24-én, szerda délután 3
órakor lesz a templomban.
Szeretnénk új plébániai levelező listát indítani
decembertől. Mindenkit felveszünk, aki katolikus
egyházunk tagja, ide fizet egyházi adót, és ide jár
közösségünkbe. Várjuk azok jelentkezését, akik
szeretnének jobban bekapcsolódni plébániánk
életébe, a közösség élő tagjaivá válni. A plébániai
levelezőlistán keresztül napi információkat
szerezni egymásról, plébániánk életéről. Van
kitéve szórólap a templomban a padok előtti kis
asztalra, amit ki kellene tölteni, és bedobni a
gyűjtődobozba. Illetve a megadott internetes címen
is be lehet jelentkezni a plébánia levelező listájára.
A cím megtalálható a plébánia honlapján is. A
világhálón való jelentkezéshez ezt töltsd ki:
http://tinyurl.com/EgekLista

Az adventi idő sajátos gyakorlatai:
- A csönd, elmélkedés,
imádság, várakozás.
Foglalkozzunk többet Isten dolgaival, ismerjük meg
jobban azt, akit várunk. Legyünk többet csöndben,
magunkban. Végezzünk lelkiismeretvizsgálatot,
szentgyónást! Az adventi vásárok mellett legyen
idő és hely a befelé fordulásra, elgondolkodásra is!
Az ünnepet, a bulit a nagy szórakozásokat tartsuk
meg karácsonyra, az ünnepre! Nagyon nehéz ez,
mert a világ nem ismeri a várakozást, a
bűnbánatot, a csendet. A karácsonyi vásárok szép
hangulata nem ilyen. Járjunk Mária lelki iskolájába:
figyeljük őt, imádkozzunk vele együtt (és
közbenjárásáért), vegyünk részt a roráte miséken.
Ha mégis van munkahelyi, iskolai elő-karácsony,
ezt ráhangolódásnak vegyük, ha lehet csak adventi
koszorú mellett. A mástól kapott karácsonyi
ajándékot ne bontsuk ki, hanem vigyük haza a
karácsonyfa alá, Szentestéig várva a kibontással.
– Egyházunkban a karácsonyi idő december 24
estétől tart január 6-a utáni vasárnapig. Ekkor
kellene a karácsonyi ünnepségeket, karácsonyi
köszöntéseket,
karácsonyi
összejöveteleket
megtartani. Adventben pedig karácsonyváró,
karácsonyra hangoló adventi összejöveteleket,
adventi hangulattal.

A rorate mise:
Hajnalban kezdődik még sötét reggel, nálunk 6.30
órakor. Gyertyafénnyel sejtelmesen megvilágított
templomban! És mire a szentmise véget ér, a nap
is felkel. Szimbolikusan így vezet bennünket
advent a sötétségből a fénybe. Az álmos
hajnalokkal, a pirkadat derengésével, a templomi
énekekkel, amelyeket csak ezen a négy héten
énekelünk,
varázslatos
hangulattal
vezet
bennünket karácsony felé.

Imák:
Jöjj el népek várakozása, Úr Jézus, örvendeztess
meg minket isteni jelenléteddel. Nagy szükségünk
van tanácsra, segítségre, oltalomra. Ha saját

erőnkből akarunk választani jó és rossz között,
könnyen tévedésbe esünk, s észrevétlenül a
csalárdság áldozatai leszünk. Ha jók szeretnénk
lenni hiányzik belőlünk az erő és a bizalom. amikor
ellene akarunk szegülni a gonosznak, gyakran
gyöngének bizonyulunk és alul maradunk. Jöjj
Uram, világosítsd meg vakságunkat, jöjj
segítségére a gyarló gyönge embernek. Jöjj el
isteni dicsőség fénye! Jöjj el isteni erő és
bölcsesség, tedd fényessé éjszakánkat, oltalmazz
a veszélyben, tedd látóvá vakságunkat, erősítsd
bátorságunkat, vezess kezeddel fogva minket,
hogy hűségesen, szent akaratod szerint járjunk
földi zarándokutunkon, míg végül fölveszel az örök
hazába, amelyet te alapítottál, és magad építettél
fel. Ámen.
Mindenható és irgalmas Isten! Hallgasd meg
hívő és rád várakozó gyermekeid imáját! Töltsd be
fényeddel ezt a plébániát, tárd ki az ajtókat és
szíveket, hogy Fiad Jézus beköltözhessen!
Úr Jézus Krisztus! Engedd, hogy felismerjünk
Téged, adj nekünk reményt és vágyakozást
Istenben gyökerező élet után! Áldd meg azokat,
akik országod eljöveteléért fáradoznak!
Szentlélek, szeretet Lelke! Újítsd meg Pünkösd
csodáját egyházadban itt és most, alakítsd,
formáld élő közösséggé plébániánkat.
Szűz Mária Egek Királynéja! Rád bízzuk a
plébániánk területén élő valamennyi embert,
érintsd meg szívüket, oltalmazd őket a jó úton!
Ti mindannyian Szentek és Boldogok!
Szolgáltátok a szegényeket, tanúságot tettetek az
evangéliumról. Imádkozzatok érettünk, hogy mis is
erőslelkű, boldog életű szent emberek lehessünk! Ámen.

Ferenc pápa mondja:
„Mária „igenjével” megnyitotta a kaput Istennek,
hogy Ő oldja fel ősi engedetlenségünk csomóit,
Mária az anya, aki türelemmel és gyöngéden
Istenhez vezet bennünket, hogy Ő oldja fel lelkünk
csomóit az Atya irgalmasságával. Mária hite
Jézusnak emberi testet ad.”

Segítsük a szegényebbeket, az alamizsna!
Van lehetőséged segíteni a szegényeken? Például felesleges, megunt, de jó állapotú ruha, még
használható játék, kis tárgyak felajánlásával. Tartós élelmiszert is lehet adakozni. Ezeket be lehet hozni a
plébániára, irodaidőben. Nagy részük Vécsre kerülne egy szegény faluba. Lehet pénzadomány is: a
templomban az egyháztanács tagok kép előtt levő perselybe dobhatjuk a karácsonyra szánt pénzbeli
segítséget. - Másrészt várnánk a plébániához tartozó nehéz sorsú családok, egyedülállók neveit, címeit.
Ha ismersz a környezetedben nehéz sorsú embert, add meg elérhetőségét, hogy fel tudjuk keresni!
Főplébánia Hírlevél. Az Újpesti Egek Királynéja Főplébánia időszaki lapja. Megjelent 580 példányban.
Szerkesztette: Horváth Zoltán plébános. A plébánia honlapján is olvasható: www.egekkiralyneja.hu
A következő lapszám karácsonyra jelenik meg. December 18-ig várunk hozzá írásokat, beszámolókat!

