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Úrnapja – Nyári szám

Nyári útravaló Jézussal
Van, aki nyáron útra kel, van, aki pihen, és
persze van, akinek a nyár a fő munkavégzési
időszak. Bármelyik is az osztályrészünk, a
nyár másképpen telik, mint a komor, sötét téli
időszak napjai. A Teremtő, aki a hetedik napon
megpihent, azt mondja: a pihenés ideje az Úr
napja, neki legyen szentelve. Testi és lelki
felüdülés legyen nyarunk, ahol Jézus az
útitársunk.
„Gondolataimat látod messziről, látsz, ha
megyek vagy pihenek. Minden utam világos
előtted.” Mondja a zsoltáros. (Zsolt 139,3)
Jézusról többször olvassuk, hogy elfáradt, ő és
tanítványai egyaránt.
Jézus pedig így szólt hozzájuk: „Gyertek velem
külön valamilyen csendes helyre, és
pihenjetek egy kicsit!" (Mk 6,31)
A pihenés nem csak parancs, de ajándék is.
Mégpedig Isten ajándéka. Gondoljunk a
tervezgetés örömére, az Ő ajándéka a sok új
szépséggel való megismerkedés, vagy a
teremtett világban való gyönyörködés. A
nyaralás sok értékes lehetőséget kínál a
pihenésen
túl.
Van
idő
a
család
összekovácsolódására, tágulhat látókörünk,
beszélgethetünk, lehetőséget ad Isten
dolgaival való foglalkozásra, hisz minden
nyaralás vezérgondolata Jézus hívó szava:
„Gyertek
hozzám
mindnyájan,
akik
elfáradtatok, s akik terhet hordoztok - én
felüdítelek titeket.” (Mt 11,28)
Gondolkodtam, mit tegyek a gondolatbeli lelki
tarisznyába, mit vigyek magamra a nyári útra?
Szomjoltásnak nyáron is a legfelüdítőbb Jézus
teste és vére. Csillapítja a lelki szomjat és
éhséget.

Vezérfonalként pedig előttem állnak a nyári
ünnepek. Valahogy kiesnek legtöbbünk
látóköréből. Pedig az év többi időszakához
képest a nyári naptár olyan sok szép és
különleges ünneppel teli, hogy szinte nem is
kellene más, mint egy havi Adoremus
füzetecske, vagy másfajta napi kalauz, mely
emeli a lelket. Annyi sok szép ünnep van, hogy
csak a nagyobbakat emelem ki.
Gondolkodtál már rajta, hogy mit jelent
számodra Jézus Szíve, szívének szeretete,
gyengédsége? (Úrnapja utáni péntek.) – Miért
akkora ünnep Szent Iván éjszakája, azaz
Keresztelő Szent János születése, hogy még
vigíliája is van? – Miért fér meg a naptárban
egymás mellett június 29-én Péter és Pál a két
fő apostol?
Július 2.: Sarlós Boldogasszony, azaz Szűz
Mária látogatása Erzsébetnél, azt üzeni, hogy
az Istennel való találkozás élménye a másik
ember felé kell, hogy fordítson bennünket. –
Július 3.: Szent Tamás apostol ünnepe: bizony
kételkedni szabad, ha Jézustól várjuk a
választ. - Július 11.: Szent Benedek apát,
Európa védőszentje üzeni: „Ora et labora!”
Vagyis „Imádkozzál és dolgozzál!”. Legyen
összhangban testi és lelki valód. – Július 22.:
a bűnbánó Szent Mária Magdolna, 23.: a 11
gyermekes svéd Szent Brigitta, Európa
társvédőszentje, vagy 24.: a férjét térítő Árpádházi Szent Kinga mind megérne egy-egy
hosszabb elmélkedést…
Július 25.: az
idősebb Jakab apostol ünnepe. Hányan és
hányan vágnak neki ma az El Camino-nak,
sírjához, Compostellába! Reneszánszát éli a
sokféle gyalogos (és buszos) zarándoklat.

És július 26.: Szent Anna a nagyszülők
védőszentje, 28.: Szent Márta (aki nőként
mondja ki először a feltámadás hitét), a
szorgoskodó háziasszonyok védőszentje. – És
31-én szívből imádkozni a „Krisztus lelke
szentelj meg engem!” imádságot, melyet
Loyolai Szent Ignác, a jezsuita rend alapítója
ajándékozott nekünk.
Ha folytatnám a sort, augusztus hónap a
Színeváltozás, Nagyboldogasszony, Szent
István király, és Szűz Mária Királynő
ünnepével legalább ilyen mozgalmas lehet
számunkra. Ne gondold, hogy az egyházi év
minden hónapjára így lehetne folytatni. Ez az
évközi idő nyári és őszi napjaira érvényes.
Advent, nagyböjt, a húsvéti idő napjaiban
kevesebb az ünnep, csak a néhány
legnagyobb maradt meg, és azok a kisebb
szentek, akikről külön nem emlékezünk meg.
Még ha egy fontosabb szent akkor hunyt is el,
nem az égi születése napján emlékezünk meg
róla. Advent és nagyböjt más lelki sajátosságú
időszak. Ismerjük a mondást: Sándor, József,
Benedek, zsákban hozza a meleget. A IX.
századtól március 21-én, a temetése napján
ünnepelték Szent Benedek apátot. A galliai
liturgikus könyvekben azonban már a VIII.
század végén megjelenik július 11. Szent
Benedek „égi születésnapja'', de az ünnep

eredetéről idáig semmi nem derült ki. Mivel
azonban a nagyböjt állandóan akadályozta az
ünneplést, 1969-ben mégis áttették július 11re. Hasonlóan járt Gábor. Március 24. helyett
szeptember 29-én egy napra került a 3
főangyal ünnepére. Hasonló sorsa lett Aqiunói
Szent Tamásnak és Szent Margit napjának, és
lehetne folytatni a sort. A nyár az egyházban
nem uborkaszezon. Más, mint a téli-tavaszi
adventi-nagyböjti-húsvéti
időszak.
Talán
egyházunk
a
hit
megélésének
egy
könnyedebb, ünnepibb útját tartja elénk? És jól
is van ez így. Tedd a lelki tarisznyádba a sok
szép nyári ünnepet, emléknapot, évfordulót.
Mindennek meg van a saját ideje. A böjtnek,
az előkészületnek éppúgy, mint a lelki
töltekezés ezen útjának.
Befejezésül egy szép énekünk imája kísérjen
bennünket nyári utunkon (ÉE 204 vagy Ho
449):
Isten útján járni gyönyörűség.
Amit rendelt tenni: igaz hűség.
Neki élni szabadság, alleluja.
Helytállani boldogság, alleluja.
Hogy utadat járjuk, segíts minket.
Igazság útjára vezess minket.
Ezt áhítja a szívünk, alleluja.
Ez legyen életünk, alleluja.

Jézus Szentséges Testének és Vérének ünnepe: Úrnapja

Az Úrnapja története
A XII. században nagyon elterjedt Berengár
tours-i kanonok tévtanítása az Eucharisztiáról:
tagadta Krisztus jelenlétét a kenyér és bor
színében, és csak jelképes jelenlétet vallott.
Bár többször letette az igaz hitvallást, de ezt
minden alkalommal visszavonta.
Ebben a légkörben nagy jelentősége volt
annak a magán kinyilatkoztatásnak, amelyben
Szent Julianna ágostonrendi szerzetesnővér
részesült. Az Üdvözítő azt a szándékát közölte
vele, hogy a Szentháromság vasárnapját
követő csütörtökön külön ünnepe legyen
Krisztus Testének és Vérének. Ő ezt 21 év
múlva mondta el lelkiatyjának, és csak 37 év
múlva, 1246-ban ünnepelték meg először
Úrnapját Lüttich városában. IV. Orbán pápa
(1261–64) csak akkor rendelte el az ünnepet,
amikor 1264 nyarán tudomására jutott, hogy
Bolsenában egy pap kezében átváltoztatáskor
a Szentostya vérezni kezdett. A véres
korporálét megmutatták a szomszédos

Orvietóban tartózkodó pápának, aki ekkor
elrendelte az ünnepet. Hirtelen bekövetkezett
halála miatt azonban a végleges rendelkezés
csak 1312-ben készült el. Ebben a lelkileg és
szellemileg is nehéz században hihetetlen
erőforrást jelentett az Eucharisztia ezen
kiemelkedő ünnepe.
Az ünnephez később kapcsolódott a
körmenet is. Először csak kehelyben, illetve
áldoztatókehelyben vitték az Oltáriszentséget,
később már szentségtartót készítettek
különleges díszítésekkel. A barokk korban
erősödött meg a körmenetek hagyománya,
amely mind a mai napig megmaradt.
Az Oltáriszentséget rendszerint a miséző
pap vagy püspök vitte díszes baldachin alatt.
Az utcák díszítése is az ünnepléshez tartozott.
Szebbnél szebb virágszőnyegeket készítettek.
Az Úrnapi körmenet eredetileg az egész
lakóhelyet körbejárta, s a település négy
sarkánál, a négy világtáj felé fordulva hangzott

el egy-egy evangéliumi szakasz, ezt követte az
áldás. Ma a templom közelében halad a
körmenet, melyet négy stáció, megállás szakít
félbe. Ezeken az Oltáriszentségről szóló
evangéliumi szakaszok, ehhez kapcsolódó
könyörgések hangzanak el, majd a szentségi
áldás
a
település
minden
irányába

kisugározza Krisztus jóságát. A körmenetre
elsősorban az Oltáriszentségi himnuszok
vannak előírva, de más alkalmas szentségi
énekek
is
vehetők.
A
templomba
visszaérkezve Te Deumot éneklünk.
Verbényi István atya
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Felnőtt katekumenjeink, hittanulóink vallanak
Kovács Katalin
Vegyészként dolgozom már egy pár éve. A
Veszprémi egyetem környezettudományi
szakán végeztem, majd a Műegyetem
mesterszintű műszeres analitika szakán is
diplomát
szereztem.
Mind
a
két
végzettségemért nagyon hálás vagyok az
Istennek, hogy segített végigcsinálni, és
átsegített a nehézségeken.
Gyermekkoromban anyai nagyanyám révén
ismerkedtem meg a Bibliával, akkoriban sokat
lapozgattam. Nagymamám tanított meg
imádkozni is. Az édesanyám, bár meg van
keresztelve, nem gyakorolja a vallását ezért
nem is olyan közegben nőttem fel, ahol
mindennapos az imádkozás, templomba járás.
De nagymamám a nyári szünetekben elvetette
bennem az Isten iránti szeretet magját, ami
azonban lassan indult csírázásnak. Hol
megrekedt, hol visszafejlődött a kapcsolatom
Istennel, de amióta az eszemet tudom, mélyen
a lelkemben mindig ott lakott bennem a
Jóisten, és türelmesen várt a megfelelő időre,
hogy beteljesedjen a szívemben.
Az egyetem alatt sokféle nézettel és vallással
találkoztam: egy csoport fiatallal, akiknek a
jelenléte olyan megnyugvást, erőt és
boldogságot hozott az életembe, hogy már az
is pozitív érzéssel tölt el, ha rájuk gondolok.
Ezekben a katolikus fiatalokban tartás volt,
erő, jóindulat, becsületesség és befogadás.
Volt egy értékrendjük, amihez ragaszkodtak,
nem azért mert arra kötelezték őket a szüleik,
hanem belső indíttatásból tudták, hogy mi a
helyes, milyen emberi kapcsolatokba érdemes
belemenni, hol van a párkapcsolat helye, és
mikor van itt az ideje, milyenek az igaz barátok,
és összességében tudták hogyan kell jónak
lenni. Ezek az emberek a saját példájukkal
tanítottak. Vágytam arra, hogy csatlakozzak
hozzájuk.
Azóta voltam fiatalos gitáros szentmisén és
kemenceszentelésen is. De hát ez nem elég a
keresztséghez, hogy az ember jó társaságban

akar lenni. De a folyamat szépen lassan
beindult. Érdekes, hogy az Isten úgy intézte,
hogy a vágyaim teljesültek. A munkahelyemen
új „szobatársat” kaptam, aki szintén
keresztény, helyén van a szíve és az esze is,
ahogy a másik kolléganőmnek is. Utóbbi
kolléganőm, Andi jósága és tisztasága
vezetett el végül közvetlenül Istenhez.
Megláttam őt és tudtam, hogy őt Isten küldte le
a Földre, hogy megmutassa az utat az
elveszetteknek. Érdekes, hogy ahogy egyre
közelebbi barátságba kerültünk Andival, úgy
lettem egyre felszabadultabb ember. Ő jött el
velem Zoltán atyához, mert én nem mertem
egyedül elindulni. Ő mutatott példát nekem,
hogy hogyan kell mélyen hinni. Andi vezetett el
a templomba, ő lett a keresztanyám és a
példaképem. Észrevettem, hogy van körülötte
valami
fényesség.
Szerintem
vannak
emberek, akik fényt árasztanak. Angyali az
biztos, és én köszönöm a Jóistennek, hogy
elvezette hozzám.
Én nem vártam semmit a keresztségtől, a
hittől, az egyháztól, minden jött magától,
hallgattam a belső hangra és vágytam, Isten
irgalmára és szeretetére. És érdekes módon
nem csak Isten szeretetét kaptam meg, hanem
kaptam sok támogatót és barátot.
Már nagyon rég óta érett a gondolat bennem,
hogy szeretnék megkeresztelkedni, de ezt
akkor érdemes szerintem, ha már csak fel
akarjuk tenni az i-re a pontot. A keresztség
önmagában nem változtat semmin, te változol,
a keresztség csak egy állomás a változásban,
a következménye egy érzésnek, életmódnak,
látásmódnak, Isten iráni mély szeretetnek.
De a jó lelki vezető is sokat segít; az én
utamban nagyon fontos volt Zoltán atya
jelenléte. Amikor először megláttam, szintén
tudtam, hogy őt is Isten vezette el hozzám. Az
első pillanattól kezdve szeretem és tisztelem
őt. Ha meglátom, nagy boldogság tölti be a
szívemet. Húsvéti keresztségem gyönyörű
volt, életre szóló fényesség a szívemben.

Bíró Péter, vőlegény
Mivel magam vallás nélkül nőttem fel, ezért
fiatalon
nem volt bennem egy jól
megfogalmazott istenkeresés. Párommal, aki
katolikusként nőtt fel, már kilenc éve vagyunk
együtt, így volt időm megfigyelni, hogy egy
valójában katolikus család hogyan működik.
Amit láttam, az teljesen más volt, mint az, amit
a nagyvilágban látni: a családtagok hűséggel,
szeretettel fordulnak egymás felé, mindenben
számíthatnak egymásra. Ez a szeretetközösség volt az, ami arra indított, hogy
megismerkedjek a római katolikus vallással.
Mai
világunkban szörnyen hiányzik az
emberek közötti szeretet és megbocsájtás,
könyörületesség és irgalom. Remélem, hogy
Jézus Krisztust követve módom lesz rá, hogy
ezeket az értékeket élhessem meg, és
közvetíthessem is kifelé.
Bíró Péter keresztelése 5 társával együtt július
12-én, vasárnap lesz az esti 6 órai
szentmisében. Előtte június 21-én, a 9 órai
misében lesz a kiválasztásuk, a bűnbánati
liturgia, a bérmanév, és szentírási jelmondatválasztás.

Kopacz Beáta
Pár hónaposan, talán egy évesen kereszteltek
meg
Újpesten
az
Egek
Királynéja
Főplébánián. Szüleim, nagyszüleim katolikus
hitre neveltek. Talán anyukám betegsége,
vagy valami egészen más okból elmaradt az
elsőáldozásom
és
a
bérmálásom
a
gyerekkoromban. Aztán tinédzserkoromban
más felé sodort az élet, de aztán így felnőtt
fejjel, amikor gépjármű-vezető oktatásra
jártam, a forgalmi oktatómmal sokat
beszélgettünk az Úrról. Minden egyes
alkalommal elolvastam a következő idézetet a
Bibliából, ami a műszerfalra volt kitéve:

"Ezt mondja az Úr, a te Megváltód, Izrael
Szentje: Én az Úr, a te Istened tanítlak arra,
ami jámborrá tesz, ami arra az útra vezet,
amelyen járnod kell.' Izajás 48:17
A beszélgetések (vagy valami megmagyarázhatatlan)
vezettek
arra,
vagy
ébresztettek rá, hogy valami hiányzik az
életemből. Ekkor határoztam el, hogy
szeretném "pótolni", ami gyerekkoromban
elmaradt, szeretnék elsőáldozó lenni, és
szeretnék bérmálkozni. Jelentkeztem Zoltán
Atyjánál, eljártam a felkészítőre, és most idén
Húsvétkor felvehettem a hét szentség egyikét,
az Oltáriszentséget. Amióta az újpesti
egyházközösség része vagyok, sokat változott
jó irányba az embertársaimhoz való
hozzáállásom.

Siklósi Beatrix, MTVA
Felnőtt fejjel döntöttem úgy, hogy elsőáldozó
leszek, mert meghatározónak tartom a tudatos
vállalást. Valahogy most érkezett el az idő,
hogy ez természetes vággyá legyen az
életemben.
A
kereszténységgel
kötelezettségek is járnak. Ilyen a szentségek
felvétele. Ugyanakkor csupán ettől még nem
biztos, hogy jobb keresztény leszek. De a
szentségek felvétele segít azzá válni. Minden
rajtunk múlik. Az egyre mélyülő hit
bizonyosságának útján indultam el, és ekkor
egyre szabadabbnak érzi magát az ember.
Efelé a szabadság felé törekszem. Ahogy
mélyebben éreztem a Jóistent, akkor
szabadabban
tudtam
élni.
Jobban,
könnyebben
felül
tudtam
emelkedni
hétköznapi sértődéseken, bosszúságokon.
Jobban át tudtam lépni a sérelmeken.
Valahogy azt érzem, hogy a hit jóval több, mint
érzés.

Újszövetség: új katolikus fordítás
A közelmúltban jelent meg az
Újszövetség új katolikus magyar fordítása, egy
bencés szerzetes és tanár, Simon Tamás
László tollából; rövid Ajánlást írt a kötet elé
Erdő Péter bíboros, és hasonlóan tömör
Előszót Várszegi Asztrik főapát.
Valamikor egy új Biblia-fordítás nagy
esemény volt egy-egy nemzet és nyelv
életében, ma ellenben ez a kicsiny kötet szinte
visszhang nélkül simult bele a könyvpiacon
feltűnő új könyvek áradatába. Kár, mert lenne
mit beszélni és írni róla.

Itt van például máris az a fogós kérdés,
hogy mit is kérünk a Miatyánkban? Eddig a
vétkeink bocsánatát. És mit vállalunk? Hogy mi
is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. A
nem magyar nyelvű katolikusok bizony nem
ezt kérik, és nem ezt vállalják, hanem az
adósságaik elengedéséért imádkoznak, és azt
ígérik, hogy ők is elengedik adósaiknak, amivel
azok tartoznak nekik. Máté evangéliumának új
fordításában már a magyarok is így
imádkoznak. És a „ne vígy minket kísértésbe”
helyett is azt olvassuk, hogy „ne állíts minket

próbatétel elé.” Bevallom, ennek nagyon
örültem: talán nem is annyira a „kísértés” szó
elmaradása miatt, inkább azért, mert a mai, élő
magyar nyelvben már csak kövület a „vígy”
igealak, és olyan nehéz a mindennapokban
már nem létező magyar szóval az Úrhoz
fordulni.
Számos, ehhez hasonló újszerű kifejezést és
fordulatot tartogat Simon T. László fordítása. A
Szentlélek például nem Vigasztaló, hanem
Pártfogó. Mária pedig nem „kegyelemmel
teljes”, hanem „kegyelembe fogadott.” De
talán mégsem a szöveg kisebb-nagyobb
módosításai jelentik a fordítás igazi
különlegességét. Vagy nem csak. Ami igazán
újszerű, az a szöveg tipográfiai tálalása,
egyszerűen
szólva
a
„kinézete”:
a
párbeszédes helyeken a magyar könyvkiadási
hagyománynak megfelelően a bekezdés

behúzással és gondolatjellel nyit; a Bibliakiadásokban
megszokott
belcímek
elmaradnak, és nincsenek lábjegyzetek sem
(persze tudós és hasznos bevezetések
vannak), s így az egyes könyvek egyvégtében,
megszakítás nélkül olvashatók. Mint ahogy a
regények és novellák esetében megszoktuk. A
fordító fel is hívja a figyelmünket, hogy nem
csak a „könyvek könyvét” fordította, hanem
egy „könyvet a könyvek közül.” Az Újszövetség
így, ebben a formában, nem csak
Szentírásként lép elénk, hanem nagy
klasszikus irodalmi alkotásként is. Azt hiszem,
ez is nagyon szép és örvendetes fejlemény,
merthogy így kimondva-kimondatlanul olyan
területen mérettetik meg, ahol nem szokott.
Olvassátok el, és győződjetek meg róla, hogy
állja a próbát. Sőt, így állja igazán.
Mátyus Norbert

Szent XXIII. János pápa humora
A szent pápa tíz kedves, humoros megnyilatkozása:
XXIII. János pápát legtöbben kedvesnek,
egyszerűnek, szociálisan érzékenynek és igen
jó humorúnak ismerték. Ő hirdette meg a II.
Vatikáni Zsinatot. Ferenc pápa szerint
szentéletű, türelmes ember volt, aki „engedte,
hogy az Úr vezesse”. A derűs természetű pápa
néhány kedves, humoros megnyilatkozása:
1.
Egy
kórházlátogatás
alkalmával
megkérdezte egy kisfiútól, mi szeretne lenni,
ha felnő. A gyerek azt felelte: vagy rendőr vagy
pápa.
„A
helyedben
a
rendőrséget
választanám – mondta a Szentatya. – Pápa
akárkiből lehet, nézz csak rám!”
2. „Éjjelente gyakran felébredek, eltöprengek a
világ súlyos problémáin, és elhatározom, hogy
mindezt el kell mondanom a pápának. Aztán
másnap, mikor felébredek, rájövök, hogy én
vagyok a pápa.”
3. Amikor egy riporter megkérdezte, hányan
dolgoznak a Vatikánban, János pápa állítólag
így felelt: „Nagyjából a fele.”
4. Egy bíboros nehezményezte, hogy a
vatikáni fizetésemelés után az egyik
alkalmazott ugyanannyit keres, mint a bíboros.
A pápa azt mondta: „Annak az alkalmazottnak
6 gyereke van; remélem, a bíborosnak egy
sincsen.”
5. Egy este a barátját látogatta meg a
Szentlélek Kórházban. A nővér, aki ajtót
nyitott, így mutatkozott be: „Szentatyám, a

Szentlélek főnöknője vagyok.” A pápa így
felelt: „De jó magának! Micsoda állása van! Én
csak 'Isten szolgáinak szolgája' vagyok.”
6. Röviddel pápává választása után Róma
utcáin sétált. Egy pár jött szembe, és ahogy
elhaladtak egymás mellett, meghallotta, hogy
a nő odasúgja a barátjának: „Jó ég, milyen
kövér!”
Utánuk
fordulva
megjegyezte:
„Hölgyem, gondolom, tudja, hogy a konklávé
nem kimondottan szépségverseny.”
7. Egyszer azt írta: „Három dolog viszi
romlásba az embert: a nők, a szerencsejáték
és a földművelés. Apám a legunalmasabbat
választotta.”
8. Amikor már bíboros és velencei pátriárka
volt, egyszer azt mondta a város egyik gazdag
polgárának: „Egyetlen közös dolog van kettőnk
között: a pénz. Önnek sok van, nekem
semennyi. A különbség az, hogy engem
egyáltalán nem érdekel.”
9. Még velencei pátriárka volt, amikor egy
újságíró megkérdezte tőle, mi lenne, ha
újrakezdhetné az életét, azt felelte: újságíró.
Majd elmosolyodva hozzátette: „S most
lássuk, meri-e azt mondani, hogy maga meg,
ha újrakezdhetné, pátriárka lenne!”
10. Egy vatikáni tisztségviselő azt mondta a
pápának: „teljességgel lehetetlen”, hogy
1963-ban megnyissák a II. Vatikáni Zsinatot.
„Jó, akkor 1962-ben fogjuk megnyitni.”
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Nyári miserend augusztusban
Templomunkban nem volt eddig külön téli és
nyári miserend. De ebben az évben
augusztusban vasárnaponként délelőtt egy
összevont szentmise lesz: 10 órakor! Persze
az esti mise változatlan: 18 óra.
Szentségimádás
A péntekenkénti egész napos szentségimádás a nyáron szünetel. Az utolsó alkalom
június 12; péntek. A legközelebbi pénteki
szentségimádás: szeptember 4; péntek!
Szentségimádási napunk: július 24; péntek.
Ezen a napon lesz szentségimádás. 8.0012.00 között a templomban!
Használt ruha gyűjtés
A használt ruha és egyéb használt tárgyak
leadása a nyáron szünetel. Kérjük, hogy június
20-tól szeptemberig ne hozzanak használt
ruhát a karitászba. Utána újból leadható lesz a
plébánián irodaidőben.
Szentmise közvetítés
A Magyar Katolikus Rádió szentmisét fog
közvetíteni templomunkból, augusztus 9-én és
augusztus 16-án vasárnap, a szokásos
időben, 10.00 órakor.
Templombúcsú
Szűz Mária Királynő ünnepe augusztus 22.
Mivel ez az augusztus 20-iki hosszú hétvégére
esik, amikor sokan nem lesznek Budapesten,
a templombúcsút a rá következő héten
szeretnénk megtartani, augusztus 30-án
vasárnap, 10 órakor! A szentmisét bemutatja:
Snell György segédpüspök, a Szent István
Bazilika plébánosa.
Orgonaavatás
Remélhetőleg orgonánk felújítása augusztus
végére
befejeződik.
A
templombúcsúi
szentmisén fogja megáldani Snell György
püspök atya, és ekkor fog újra megszólalni!
Az orgona új játszóasztala június 13-tól egy
hétig megtekinthető lent a templomban, mielőtt
a karzatra kerülne.
Gyűjtés az orgona javára
Ebben az évben kevesebb pénzt kaptunk
pályázatokból,
mint
tavaly,
és
még
kevesebbet, mint tavalyelőtt. A kevesebb pénz

Hírek Hírek

Hírek

miatt viszont az orgona csak úgy tud
elkészülni, ha máshonnan, a működésből
vonunk el pénzt. Ezért hirdettünk meg
adakozást az új orgona javára. Aki teheti
támogassa az orgona ügyét! Akár banki
átutalással, akár sárga csekken, vagy az
irodában, sekrestyében befizetve, vagy a
templomi perselybe bedobva. Bármely
formában lehet adakozni az orgona és a
templom javára. A jó Isten áldása kísérjen
minden adakozót.
Mosdó és WC kialakítása
Szeretnénk egy mosdó WC-t kialakítani a
templom bejáratánál. Az előcsarnokból
nyílóan, a lourdes-i barlang mellett. Van itt egy
ajtó, mely sehova nem vezet. Régen lépcső vitt
fel innen is a kórusra. Ma üres kis helyiség.
Engedélyeztetés
kell
hozzá,
tervek,
költségvetés és pénz. Sok idős van, aki
nehezen bír ki egy hosszú szentmisét, és sok
kisgyermek is. Most csak a sekrestyével
szemben, a raktárban van mosdó. Zavaró, ha
szentmise közben ki-be járkálnak. Másrészt ez
a munkatársak, ministránsok stb. részére
lenne fenntartva. Ezért is szeretnénk az
előcsarnokból nyílóan mosdót építeni. Kell
hozzá kis falazás, ajtók beépítése, a víz
odavezetése, szennyvíz elvezetés, villany
felújítása, kis festés. Erre a célra is várunk
adakozó kedvű híveket!
Hittanos nyári tábor
A plébániai napközis tábor júniusra már betelt.
Viszont a hittanos táborba még van hely! Július
20-25 között Zobákpusztán, a Mecsekben.
Minden iskolás korú gyermeket várunk. A
rászorulók akár jelképes összegért is
eljöhetnek a táborba.
Aláírás gyűjtés kórházért
Újpest vezetősége támogató aláírásgyűjtésbe
fogott azért, hogy az Észak-Budapestre
tervezett kórház Újpesten épüljön fel. Ezt a
kérést egyhangúlag minden újpesti párt
megszavazta. Újpesten, és a XV. kerületben
gyakorlatilag ma nincs kórház. Ha támogatja a
kérést, írja alá a templomban is kitett ívet! Név,
pontos lakcím és aláírás mindenképpen kell az
érvényességhez, de, a többi adatot is
megadhatja (email, telefon, életkor).

Nyári gyóntatási rend
Nyáron a 11 órai mise alatt nem lesz
gyóntatás. A 9 órai szentmise alatt, ha Kádas
István atyának egészsége engedi, akkor
hozzuk gyóntatni. Gyónni lehet Zoltán atyánál
is, a szentmisék előtt fél-negyed órával!
A plébánia nyári nagytakarítása
Több porral járó garanciális javítás, ezenkívül
klímaszerelés is történt az új plébánián,
valamint lesz kéthetes nyári napközis tábor is
a plébánián. Ezek után aktuális lenne egy nyári
nagytakarítás. Segítőket várunk július 4-re,
szombat reggel 9 órára, a plébánia
nagytakarítására.
Több napos zarándoklat
Szlovénia-Horvátország
kegyhelyei
és
wellness üdülés.
A test és a lélek feltöltődése.
Szeptember 7-10, hétfőtől csütörtökig.
Szlovénia Ptujska Gora, a Szűzanya palástja
kegyhelye.
Horvátország:
Marija
Bistrica
(Mária
Beszterce) nemzeti kegyhelye.
Szlovénia szépségei: városok és hegyek.

Szállás félpanzióval Topolsica fürdőn. Költség
mindennel együtt 57.000 Ft.
Autóbuszköltség, félpanzió, fürdőbelépő.
Őszi zarándoklat
Mátraverebély-Szentkútra.
Magyarország
nemzeti kegyhelye. Szeptember 26; szombat.
Költség 4300 ft autóbuszköltség és ebéd a
kegyhelyen. A szépen felújított, átépített,
bővített nemzeti kegyhely és környéke
megtekintése. Szentmise és vezetés a
kegyhelyen, vetítés. Remetebarlangok, forrás.
Gyónási lehetőség is lesz. Jelentkezni a
sekrestyében lehet a szentmisék után, a díj
befizetésével.
Irodai szolgálat a plébánián:
Hétfő, szerda, péntek 15.00 – 17.30 között.
Szent István tér 21. Tel: 369-2895.
email: iroda@egekkiralyneja.hu
Egyházi adót, hozzájárulást befizetni a
sekrestyében is lehet minden szentmise után.
Szentmisét íratni is lehet a sekrestyében, de
ezt csak vasárnapi napon a szentmisék után.
Anyakönyvi kutatás csak hétfő délután van.

Főplébániai Hírlevél
Az Újpesti Egek Királynéja Főplébánia időszaki lapja. Megjelent 650 példányban. Szerkesztette:
Horváth Zoltán plébános. A következő szám az augusztus 30-i templombúcsúra jelenik meg.
Várunk cikkeket, beszámolókat, írásokat!

SZUNYOGH XAVÉR FERENC
Neked adom gyávaságom,
add érte bátorságod!
Neked adom lanyhaságom,
add érte lángolásod!
Neked adom gyöngeségem,
add érte a te erődet!
Neked adom bűneimet,
vedd el tőlem azokat!
Neked adom, ami enyém,
add érte, ami Tiéd!
Hozzád megyek, mint kis vízcsepp,
változtass át borrá engem!
Hozzád megyek, földi ember,
változtass magaddá engem! Ámen.

Jézusom, vezess engem!
Jézusom, vezess engem a te utadon.
Ne engedjem el soha a te kezedet.
A Te kegyelmed éltessen engem.
A Te szereteted lakjék bennem.
A Te tisztaságod költözzék belém.
Ne a test legyen a szemem előtt, hanem a
lélek.
Ne a jelen, hanem az örök élet.
Ne csak másoknak, de magamnak is szívből
megbocsássak.
Mindig és mindenért, Neked hálát adni
tudjak, és ha választanom kell kettőnk
között, Jézusom, mindig csak Te, és
sohasem én legyek az első!

ASSISI SZENT FERENC: Mária-köszöntő
Üdvözlégy, szent Úrnő, legszentebb Királynő, Isten Anyja, Mária!
Te örökké Szűz, téged a mennyei Atya választott ki, megáldott szeretett Szent Fiad által
a Vigasztaló Lélekkel, aki a kegyelem teljessége és a tökéletes jóság.
Üdvözlégy, Isten palotája, üdvözlégy, Isten lakóhelye, üdvözlégy, Isten sátora, üdvözlégy, Isten
öltözéke, üdvözlégy, te az Úr szolgálóleánya!

Emlékeztek még a régi plébániára?

2015.05.17, vasárnap. Egy csoport a plébániai
levelezőlistás találkozó 125 résztvevője közül.

Egyháztagság, plébániai
tagság
Szeretne az Újpesti Egek Királynéja
Főplébánia közösségéhez tartozni?
Amikor legközelebb fizeti egyházi
adóját,
akkor
regisztráljuk,
névjegyzékbe vesszük: név, cím,
elérhetőség, és amit megad magáról
egyéb adatot, (telefon, email, családi
állapot, stb).
Mindenki
tartozhat
ehhez
a
plébániához, bárhol lakik, a lakhelytől
függetlenül.
Bárhova
járhat
templomba, bárhova fizethet egyházi
adót, és bárhol lehet keresztelése,
elsőáldozása, nem csak a lakhely
szerinti
templomban. Csupán
a
házasságkötés és a temetés az a két
szertartás, ami a területileg illetékes
plébániához kötődik, onnan kell kérni
elbocsájtót, kikérőt, ha nálunk
szeretné intézni.

Főplébániai levelező lista

Ebben az évben rekordszámú gyerekhad
indult húsvétvasárnapi csoki-tojás keresésre
a templom kertjében.

Kedves főplébániai tag! Új plébániai
levelező lista indult el 2015. év
januárjától. Már 185 tagja van. Ha
katolikus vagy, ide, az Egek
Királynéja
Főplébániára fizetsz
egyházi adót, ide jársz templomba
hozzánk,
akkor
jelentkezhetsz!
Jelentkezéshez
töltsd
ki:
http://tinyurl.com/EgekLista
Információk első kézből, hírek,
események megosztása egymással,
egymás segítése.

Plébániánk honlapja
www.egekkiralyneja.hu
Rendszeresen,
hetente
frissül.
Megtalálható minden fontos információ a plébániáról,
a régebbi
újságok éppúgy, mint a friss heti
hirdetések, prédikációk, miserend.

Szívesen segítene?
Csütörtök reggelenként templomtakarítás. Adatok begépelése. Könyvtárrendezés. Templom előtti kert és
plébániai kert gondozása. Plébánia
takarítása. Várjuk jelentkezését!

