Főplébániai
Hírlevél
Az Újpesti Egek Királynéja Főplébánia lapja
2015. Augusztus 30, templombúcsú
Egek Királynéja ünnepe, templombúcsúnk
Egek királynéja, Mária segíts! Jézusnak szent anyja, Mária segíts!
Ó segíts mirajtunk, kik hozzád sóhajtunk, Mária segíts!
Négy évvel ezelőtt nagy örömmel tanultam meg ezt az éneket, a betegségemből való kilábalás után.
Azóta is elérzékenyülök, ha meghallom. Számomra ma már hozzátartozik a templomhoz éppúgy, mint
a főoltár szép tiroli faragású kegyszobra, Egek Királynéja a Kis Jézussal. Sajnos nagyon ritkán
énekeljük. A szívemben gyakran dúdolgatom. És ilyenkor persze nem csak a 18 strófa kérését viszem
Egek Királynéja elé, hanem sokkal többet. Templomunk védőszentjének ünnepén oda szeretném vinni
Mária elé az egész egyházközséget, minden hívőt, kicsit és nagyot, bemutatni neki, vegye őt anyai
pártfogásába. De Mária elé szeretném vinni csoportjaink, közösségeink örömeit, gondjait. Legyen jelen
az őszi összeszoktató, összeismertető lelkigyakorlatunkon Péliföldszentkereszten októberben. De
legyen jelen hétköznapi, mindennapi életünkben is, amikor bizalommal szólítjuk. Amikor elfogyna
tehetségünk, erőnlétünk, akkor mint egykor Kánában szóljon szent Fiának, nincs boruk! Most ebből az
egyházközségből hiányzik még egy kis lelki bor: lelkesedés, kitartás, új emberek befogadásának
készsége. Lanyha a Mária tisztelet, szinte alig akad rózsafüzér imádkozó. De keressük a karitász
munkatársakat, önkénteseket éppúgy, mint a lelki töltekezésre vágyókat, akár imacsoportba, akár
felnőtt bibliaórára. Ezenkívül persze ott van szívemben kérésem családtagjaimért. Azokért, akiknek
megígérem időnként, hogy imádkozom értük: betegségükben, más emberi gyengeségükben. Mindezt
belerejtem most ebbe a szép énekbe, hozzá csatolva. Dúdold velem! Zoltán atya
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!

Hittantábor Zobákpusztán
A résztvevő gyermekek élménybeszámolói, melyet a vonaton
hazafelé fogalmaztak meg
- Ez volt a legjobb tábor a világon. A
kirándulás, a sok játék és a sokféle kézműves
program tetszett a legjobban és a péntek esti
tábortüzet is nagyon éveztem, mert sokat
énekeltünk. - Szeretettel: Papp Réka
- Az tetszett a táborban a legjobban, amikor a
tábortűz mellett énekeltünk. - Puskás Dani
Nagyon jó volt a tojás és a szalmamúzeum és
bemutatták nekünk, milyenek voltak a régi
házak. Ezek tetszettek a legjobban. - Végh
Kira
- Az egész tábor felejthetetlen volt, de nekem
mégis az akadályverseny tetszett a legjobban.
Ebédre és vacsorára főtt ételt kaptunk és
nagyon finomak voltak. Nagyon tetszett az is,
amikor utolsó nap métázás után tábortüzet
gyújtottunk és körülötte énekeltünk. Ezeken
kívül még volt kirándulás, imádkozás,
kézműveskedés és rengeteg játék. - Verebélyi
Luca
- A tábor elején, az első napon, amikor
utaztunk nagyon szomjas voltam és amikor
megérkeztünk jó sok hideg limonádéval vártak
minket. Kedden este fényjáték volt és ez
tetszett a legjobban. Az is nagyon tetszett
még, hogy pénteken métáztunk és tábortűz is
volt, ahol sokat énekeltünk. - Vitó Beni

ezért mindig mentem repetáért (persze nem
csak én). Késő esténként a fiú sátor volt a
leghangosabb, aminek a táborvezetők nem
nagyon örültek. Szeretném megköszönni
azoknak akik segítettek eljutni a táborba, Teri
néninek és Emőke néninek, hogy ilyen
finomakat főztek és köszönöm Gyuri bácsinak
és Krisztinek a mindig jó hangulatot. - Papp
Zétény

- Az idei hittantáborba sok régi és új gyerek
gyűlt össze. Új barátságok kötődtek és a
régiek még szorosabbak lettek és mindenki
gazdagodott egy porcsinrózsával, amiről
gondoskodni kellett. Zoltán atya, Emőke néni
és Teri néni gondoskodtak róla, hogy mindig
finom étel gőzölögjön a tányérunkon, emellett
Zoltán atya egy repeta fagyitól sem riadt
vissza. De ne felejtsük el István bácsit sem aki
mindenről gondoskodott, a terítősről csakúgy
mint a jókedvről és a búcsú pacsiról. Gyuri
bácsi, Kriszti, Ildi néni és Ervin bácsi figyeltek
ránk. Ervin bácsi gondoskodott róla, hogy ne
maradjon maradék az asztalokon. Kriszti
vetélkedőt szervezett fáradtságos munkával,
de szuperül sikerült. Ő meg Gyuri bácsi
énekeltek velünk, ők sosem hagynának ki egy
gitáros éneklést, ezzel sokak szívébe
boldogságot
csempészve.
Rengeteg
társasjáték és szabadtéri játék is volt. (pl.:
Labirintus, Tikk takk bumm, UNO, méta, foci
és tollas… hogy csak a legjobbakat említsük)
A kézműves foglalkozások mindenkinek, még
a fiúknak is nagyon tetszett. A szülők ne
csodálkozzanak, ha a gyerekük egy halom

- Az idei tábor nagyon vicces, kreatív és jó
volt. Jöttek új gyerekek is, akikkel barátságok
jöttek létre, így a búcsúzás nehéz volt. Voltak
jó dolgok, jó programok és egy baleset is.
Ponyvasátrakban
aludtunk
kényelmes
ágyakban. Teri néni, Emőke néni és Zoltán
atya ételei nagyon, de nagyon finomak voltak,
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kézműves ajándékkal tér haza. Ebben a
felnőttek mellett a legnagyobbak Dani, Dóri,
Kristóf is beletették szívüket lelküket. Zoltán
atya nemcsak a lelki feltöltődésre figyelt
minden nap, hanem a napi viccre, a
strandolásra, a sok finomságra, a kisebb
nagyobb túrákra és a nagyobbaknak egy
csendben eltöltött remeteségre is, hiszen csak
ritkán adódott, hogy a táborban csönd volt,
szinte csak evéskor és iváskor. Ildi néni
anyánk helyett anyánk volt, egy kör jó éjt
puszit mindig kiosztott. Emőke nénitől és Teri

nénitől forró öleléseket és hideg teát kaptunk.
A tábor végén persze nem maradhatott el a
tábortűz sem. Rövid, de vicces színjátékok
mellett Gyuri bácsival medvére és bálnára is
vadásztunk. Volt Ki mit tud? És akadtak vicces
és szép énekek is. Mindenki szép
élményekkel
gazdagodott.
Szeretnénk
mindenki nevében köszönetet mondani
mindenkinek,
akik
megálmodták
és
megalkották a tábort. - Kármán Andi és Tóth
Kata

Napközis tábori emlékképek
Kísérleti jelleggel, de hagyományteremtő
szándékkal indítottuk útjára plébániánk
történetének első napközis táborát. A hely, a
felújított épület adottságai és a szervezők
lelkesedése, jó együttműködő képessége
szinte előre biztosították, hogy a siker garantált
lesz. Azért persze izgultunk. Februártól kezdve
rendszeresen összeültünk és tervezgettünk,
közösen gondolkodtunk. Előre kialakítottuk a
struktúrát, ennek megfelelően találtuk ki a
jelentkezők maximált létszámát, és a három
korosztályos felosztást, ami úgy tűnik, jól
bevált. A tábort megelőző hetekben
természetesen már sűrűbben találkozgattunk,
és a konkrétumok is egyre jobban formálódtak.

költségeket minimalizálni, így olyan gyerekek
is eljöhettek, akik normál "piaci" áron képtelen
lennének táborozni.
Nagyon örültünk a jó (néha túl jó) időnek is,
mely lehetővé tette, hogy a kisebb gyerekek
önfeledten
vizezhessenek,
homokozhassanak, csúszdázhassanak a kertben, egy
szál fürdőruhában, a nagyok pedig reggeltől
kora délutánig minden nap kiránduljanak,
várost nézzenek. A kisebbek nem hagyták el
az épületet minden délelőtt, de volt nekik is
néhány kalandjuk, mint például a Tűzoltóság,
a Szilas Park, a Vasúttörténeti Park
meglátogatása,
vagy
a
kisiskolások
falmászása a Big Wall-ban.

Tudtuk, hogy anyagi segítség és áldozatok
árán nem lesz tábor. De minden összejött. Zoli
atya nagylelkű támogatásával, az Újpesti
Keresztény
Megújulás
Alapítvány
játékvásárlási hozzájárulásával, a Lipóti
pékség, az Andretti cukrászda önzetlen
felajánlásával, valamint sok-sok névtelen
adakozó segítségével sikerült a tábori

A finom ebédet kedvezményes áron Angéla
közbenjárásának köszönhetően a lacikonyhás
Jolikától rendeltük, minden alkalommal ízletes,
tartalmas
ételt
kaptunk,
ami
bőven
elegendőnek bizonyult. A közös délutáni
együttlétek változatosságáról plébániánk
meghívott tagjai gondosodtak. Igyekeztünk
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olyan embereket felkeresni és megkérni egyegy délutáni program levezénylésére, akik
tehetségesek olyan valamiben, ami a
gyerekeket is érdekelheti. Így alakult, hogy
agyagoztunk,
rajzoltunk,
nemezeltünk,
gyöngyöztünk, üveget és textilt festettünk, de
volt origami, lufihajtogatás, tábori énekek
tanulása, íjászkodás és persze rengeteg
társasjátékozás is. A nagyok időnként
levonultak a pincébe ping-pongozni, ami a
tábor ideje alatt az ő kiváltságuk lett, a pince
amolyan "kamasz helyiségként" funkcionált.
Az ovisok ebéd után felmentek aludni a babamama terembe. Nagyszerű érzés volt látni
azokat a drága kis kialudt, kipihent
arcocskákat, amint lejöttek uzsonnázni.
Őszintén
remélem,
hogy
összes
szervezőtársam nevében mondhatom: ez a
tábor nem csak a gyerekeknek volt élmény,

hanem nekünk is. Az gazdag programokban
mi is részt vettünk, a gyerekek szabad
játékideje alatt beszélgettünk, sokat nevettünk.
A közösségépítő erő nem csak a gyerekekre
hatott!
A két hetet szervezőként nagyon fáradtan, de
nagyon elégedetten zártuk. Megköszönni e
hasábokon nem fogom tudni mindenkinek
személy szerint, amit a táborért tett. Olyan lista
jönne össze a nevekből, hogy elfoglalna egy
egész lapot a búcsúi újságban... és még attól
is félnék, hogy kihagyok valakit. Így meg sem
próbálom a felsorolást, hanem együtt,
mindenkinek, aki bármit is tett a táborért:
KÖSZÖNÖM, és azt kívánom, hogy Isten
fizesse meg önkéntes munkátokat, a
gyerekekért hozott áldozataitokat!
Ildi, Kriszti, Erzsi és Terike nevében is:
Kovács-Mihócza Orsi

Újpesti Főplébánia – Napközis tábor 2015
Idén
nyáron
először
került
megszervezésre plébániánk gyermekeinek
napközis tábora. Célunk volt segíteni a
szülőkön,
felügyeletet
biztosítva
gyermekeiknek az iskolai és óvodai
szünidőben. A szervezőkkel nem csak
felügyeletet, hanem színes programokat,
kirándulásokat,
játékokat,
kézműves
tevékenységet
és természetesen napi
étkezést is biztosítottunk a gyerekeknek,
mindezt csupán jelképes összegért. A két
hétre 40-40 gyermek jelentkezett. A
kiadásaink tartalmazták a belépők árai,
étkeztetés, fagyizást, anyagköltségeket a
kézműveskedéshez,
valamint
a
kötött
foglalkozásokhoz. Plébánosunk Zoltán atya is
támogatott minket anyagilag, ezúton is
köszönünk mindent!
Szerettük volna még otthonosabbá
tenni a gyerekeknek a plébániát, ehhez a
csúszda mellett, melyet az atyától kaptunk
játékokra és sporteszközökre volt még
szükségünk, ezért fordultunk az Újpesti
Keresztény Megújulási Alapítványhoz.
Segítségükkel,
ez
sikerült
is.
Plébániánk játék gyűjtemény bővült sok
társasjátékkal (pl.: Jenga, Lotti Karotti, Halli
Galli stb.) és egyéb közösségi játékokkal (pl.:
Marokkó, Aranyásók, kártyák), valamit
sporteszközökkel (pl.: tollasütők, pelota,

hullahoppkarika, frizbi), illetve homokozó
készlettel is. Ennek hála a gyerekek sosem
unatkoztak a sok játék mellett, kicsik és
nagyok egyaránt találták számukra megfelelőt.

Pályázatunk elbírálása gyorsan és
simán ment. Táborunk nem lehetett volna
ennyire sikeres az Újpesti Keresztény
Megújulási Alapítvány támogatás nélkül, de az
alapítvány nem tud működni az Önök 1%-a
nélkül. Kérek ezúton mindenkit, hogy adója
1%-val támogassa az Újpesti Keresztény
Megújulási Alapítványt.
Segítsen, hogy segíthessenek!
Faltus Krisztina
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N a v i c e l l a ,
avagy kalandozások és utazások a zene tengerén
Egy évvel ezelőtt legmerészebb álmaimban
sem gondoltam, hogy ez lesz a nevünk, a
jelünk.
Navicella (olasz, ejtsd: návicsella). Azt jelenti,
kis hajó, bárka. **
Ez az oly kedvesen csilingelő szó, amelyre
Vivaldi egyik, számomra nagyon kedves és
fontos – egyébként világi – áriájában lettem
figyelmes.
Huszonhárom év fuvolázás után a három
gyermekünk születésével, az otthon töltött
közel hét és fél alatt keveset került elő a
hangszerem. Hiányérzetem volt, mert a zene
egész kislánykorom óta az éneklés vagy a
hangszeres muzsika révén a mindennapjaim
kísérője volt a tanulás és később még a munka
mellett is.
A tavalyi búcsún, hosszú szünet után újra
adódott lehetőség, hogy elővegyem a
hangszerem. Attilával együtt, Naszvagyi
Vilmost kísérve Caccini kora barokk Ave
maria-ja szólt a misén.
Akkor nem is sejtettem, hogy ez az a kikötő és
beszállóhely, ahonnan nemsokára néhányan
útnak indulunk a kis hajóval.
A kis hajó, azt gondolom, talán már régóta várt
ott ránk, a maga áldásával.....
Azóta számos csodaszép utazásban volt
részünk, és hoztuk el, tettük le ezek
gyümölcsét a miséken. Jártunk a XIV-XVI.
században, legtöbbet a barokk korban
időztünk, de eleveztünk és kicsit próbálgattuk
magunkat a XIX. század, kora XX. század
zenéjében is. A zeneműveket mindig a
lehetőségeinkhez és a liturgiához igazítva
próbáljuk kiválasztani, és az sem utolsó
szempont, hogy éppen milyen idő van a
templomban. A hideg beköszöntével ugyanis,
az alacsony hőmérsékleten a fúvós
hangszerek hamisak és nagyon hamar
változik a hangszínük. Hasonló a helyzet a
párás nagy melegben. Így az év nagy
részében inkább az éneklés került előtérbe.
Nemrégiben rendeztem a kottáinkat, ezzel
hivatalosan is megnyitva a kottatárunkat.
Magam is rácsodálkoztam, mennyi szépség
gyűlt már össze.

Általában szerda esténként próbálunk, de
tartottunk már próbát kora reggel hétkor, és
késő este kilenc után is. Melegben és olyan
hidegben, hogy még a sapkát, kesztyűt sem
szívesen vettük le. Álltunk az oltár előtt
beszűrődő napfényben, szóltak a hangszerek
és az ének, míg kint zuhogott az eső, vagy épp
nekifeszült az őszi szél az üvegablakoknak.

Kiváltságos pillanatok, kiváltságos lehetőség,
hatalmas ajándék, öröm és töltődés.
Nagyon szeretem a próbák hangulatát, sok
nevetéssel és örömmel teli, még akkor is, ha
olykor-olykor épp valahonnan beesve,
fáradtan érkezünk. Kis kamaraegyüttesünk
életének számomra az is fontos velejárója,
hogy
óhatatlanul
jobban
megismerjük
egymást.
Sok-sok pilléren nyugszik a közös munkánk:
talán legfontosabb a lelkesedésünk, a
kormányosunk Attila, aki nélkül ez a zenei élet
nem valósulhatna meg, a szervezési feladatok
és nem utolsó sorban azok a családtagjaink,
akik míg mi próbálunk, a csemetékkel otthon
maradnak, s ezért így ők is nélkülözhetetlenek.
Ezt külön is szeretném megköszönni
valamennyiüknek.
Bekapcsolódtunk az Ars Sacra, 2015.
szeptember 19-i nyitott templomok éjszakája
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programsorozatba, amelynek itt a templomban
azon a szombat estén része lesz többek között
kamaraegyüttesünk kis koncertje. Ez lesz
egyben az első, több művet is megszólaltató
fellépésünk.
Most a búcsúra Antonio Tarsia 1697-re datált
„Regina caeli” című művével készültünk.
Ennek érdekessége, hogy ilyen felállásban
még nem játszottunk, az énekszólamot
orgona, egy szoprán és egy alt furulya kíséri.
Ez a mű továbbá terjedelmét tekintve talán az
egyik eddigi legnagyobb, sok munkát igénylő
vállalkozásunk.
Bízom abban, hogy idővel mások is beszállnak
a hajóba. Jó lenne bővülni hangszerekkel,
vagy az énekszólamot – főképp férfiszólamot
erősítendő.
Sok szép mű, utazás szerepel a terveink között
őszre, az ünnepi időszakokra.
A Navicella jelenleg állandó tagjai:
Forstnerné Deák Erzsébet (ének)
Forstner Bertalan (ének, fuvola)
Győrffy Katalin (ének, fuvola, furulya)
Tarcsi-Veres Attila (orgona, ének)

Többször szerepelt velünk Naszvagyi Vilmos
(ének), és Dörgő Bori (ének, fuvola).
Hatalmas hálával tekintek vissza az elmúlt
esztendőre, és örömteli várakozással, Isten
áldását kérve tekintek előre. -- Győrffy Kati
** Zoltán atya kommentje: Latinul Navicula, de
olaszul Navicellának is hívják az egyházban a
tömjénfüstölő tömjéntartóját, mely szinte egy
hajócska.

Templomunk orgonájának teljes felújításáról
Újpest
legnagyobb
és
legidősebb
hangszerét
a
rákospalotai
székhelyű
méltatlanul elfeledett Országh Sándor és Fia
orgonaépítő manufaktúra építette. A hangszer
építésére a főplébánia képviselőtestülete
pályázatot írt ki, melyre a pécsi székhelyű
híres Angster József és Fia, a temesvári
Wegenstein Lipót, a pesti Rieger, és nem
utolsó sorban Országh Sándor és Fia
orgonaépítő üzemek küldtek be pályamunkát.
A képviselőtestület Papp Márton egykori
kántor, illetve Dr. Nádaskay Béla zeneiskola
igazgató urak tanácsát megfogadva Országh
Sándort bízta meg az orgona megépítésére.
Ez a hangszer a maga 2 manuál 22
hangszínváltozatával az Országh-i életpálya
második legnagyobb hangszere volt. A
hangszer
9600
koronába
került,
és
felszentelése 1911. június 6-án történt,
pünkösdvasárnap. Sajnos az első világháború
rendelkezései (minden templom hadászati
céllal szolgáltasson be egy harangot, és az
orgona értékes ón ólom ötvözetű homlokzat
sípjait) ezt a hangszert is elérték. A ma látható
homlokzati sípok helyén egykoron értékesebb

sípok szóltak, de azok rekvirálásra kerültek. Az
orgona életében 1963-ban történt egy
nagyobb szabású átépítés. Az eredeti
pneumatikus billentyűzet rendszert felváltotta
az
elektromos
vezérlés,
melynek
következtében a játszóasztalt a karzatban oda
lehetett tenni, ahova éppen csak akarta az
akkori kántor. Így történt, hogy 1963-ban
elbontották az eredeti játszóasztalt (amely
úgyszintén középen helyezkedett el, mint most
ismét), és helyébe készült egy új de immár 3
manuálos asztal. Az orgona ház sem ért
korábban faltól falig. A bővítés két oldalon
szintén 1963-ban készült, és így jutott hely az
orgona bővítésére, egy teljesen különálló
harmadik manuál beépítésére. 50 évvel ezelőtt
a kor gyengeáramú technológiája, még
nagyon gyerekcipőben járt, ezért is történt az,
hogy az utóbbi 5-6 évben az orgona kezdett
„elhalni”. A rossz állapota, az esetlegesen
működő elektronika, a régi fujtató motor
annyira elhasználódott, hogy meg voltak
számlálva a napjai. Hála az Isteni
gondviselésnek, Újpest város vezetésének, és
nem utolsó sorban a képviselőtestületnek, de
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legfőképp Zoltán atya nyitottságának a
hangszer iránt, az orgonánk 3 éve leforgása
alatt teljesen megújulhatott. Lukács Tamás
noszvaji orgonaépítő – restaurátor mester 4
felújítási fázist javasolt, amely mind rendben el
is készült. Az első fázisban a teljes aerofon
szerkezet lett felújítva, mind a 2790 darab síp,
szélládák, légjáratok portalanításra kerültek,
konzerválásra, és javítva lettek. A második
fázis az új fujtató motor beszerzése és
beszerelése volt. Az új 1,5 kilówatt
teljesítményű motor Vámoszabadiban készült,
és korszerű technológiával percenként 35
köbméter levegőt termel a hangszer
megszólaltatására. A harmadik és a negyedik
fázis elválaszthatatlanok voltak egymástól,
vagyis egyszerre kellett elkészülniük. A
harmadik fázis az orgona szelepjeit,
hangszínsorait mozgató elektronika cseréje
volt, míg a negyedik fázis egy új játszóasztal
elkészítése. Miért kellett új játszóasztal, miért
nem volt jó a régi?

vállalkozás építette, a hangszerbe, mint teljes
nagy egységbe (játszóasztal és szekrény) az
elektronikát Szabó Tibor újpesti elektromérnök
tervezte és készítette. Sajnos az új
játszóasztal építése körül elég sok huza-vona
történt. Elsősorban az anyagi feltételeket
kellett
megteremteni,
amelyben
az
önkormányzat partnerséget vállalt, de így is
lassan indulhatott el a kivitelezés. A másik
nehézség, az volt, hogy a korábbi
árajánlatokat nehezen lehetett aktualizálni, és
a sok Németországból rendelendő alkatrész
euró-forint
árfolyam
ingadozás,
forintgyengülés végett sokszor, és sokat
változott. Ez év márciusában mégis
megíródtak a szerződések Lukács Tamás,
Váradi István, és Szabó Tibor valamint a
Főplébánia között, és elkezdődhetett a
kivitelezés. Az új játszóasztal művészi
kivitelezésénél fő szempont volt az időtállóság,
a nemes faanyagok gondos megválogatása,
felhasználása, és a stilisztikai egység a 104
éves orgonaház felépítményével, illetve a
templombelső berendezéseivel.

A régit 1963-ban Budapesten a fővárosi
hangszerkészítő
vállalat
Füredi
úti
orgonaüzemében nem nemzetközi szabvány
szerint készítették. Szűkek voltak a billentyűk,
a pedálbillentyűk úgyszintén szűk és sekély
járásúak voltak. De maguk a billentyűborítások
is olyan rossz (akkori körülmények közt
fellelhető
anyagok
felhasználásával)
minőségben készültek, hogy mára már
teljesen elkoptak. A hangszínkapcsolók
elektromos alkatrészei a nagy elektromos
ingadozásokban mind-mind megégtek, volt
olyan eset is, hogy poroltóval tüzet kellett oltani
az orgonában az elektronika hibája végett. Az
új játszóasztalt a kőbányai székhelyű Váradi
István és Fia aranykoszorús orgonaépítő

A faanyagok, amelyek felhasználásra kerültek
a tölgyfán kívül mind nemes trópusi kemény
szerkezetű faanyagok, úgy mint: wenge,
makaszári wenge, afrikai rózsafa, zebrano.
Váradi István nagyon készségesen tett eleget
a kialakítási kéréseknek, és szakszerűen adta
hozzá több évtizedes tapasztalatból szerzett
szaktudását, hogy az új asztal BDO
nemzetközi szabványnak megfelelően jó
minőségben, de mégis egyéni ízléseket is
kielégítve készülhessen el.
Időközben a
karzat újrapadolása is megtörtént, amely
gondnokunk Pozsgay György munkája.
Nemes időtálló hajópadló került lerakásra.
Sok-sok évtizeden keresztül ad helyet a rajta
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elhelyezett új játszóasztalnak. A játszóasztal új
elektronikáját Szabó Tibor mérnök, vállalkozó
a kor legmodernebb, megbízható, és precízen
működő alkatrészeiből tervezte és építette
meg.
Minden
elektromos
vezérlés
szándékosan sok-sok kis egységből készült,
és tevődik össze formálva egy nagy teljes
elektromos vezérlést, hogy esetleges hibák
esetén ne kelljen a teljes vezérlést ismét
cserélni, hanem csak a kis hibás egységet. Az
orgona új elektronikája 15 éves garanciával
készült, de ahhoz, hogy ez a garancia
vállalható legyen a plébániának el kellett
készítenie az orgona villanyos védelmét is.
Villám, illetve nagyon gyakori fázis kimaradási
védelmet kapott a rendszer, így most kisebb az
esélye annak, hogy egy vihar kárt tegyen az
elektromos berendezésekben, a fujtató
motorban. Lukács Tamás fővállalkozó
történelmi pillanatot írt, amikor ez év júliusában
felemelte a játszóasztalt új helyére, a teljesen
felújított karzatba. Az új asztal immár a karzat
mértani
közepére
került,
amelyre

helytakarékosság végett, de nem utolsó
sorban stilisztikai irányelvek végett volt
szükség.
A teljes felújítás nem jöhetett volna létre
híveink buzgó adományai, és Újpest
városvezetése,
elkötelezett
támogatása
nélkül. A hangszer, a karzat padozat csere,
villanyos munkálatot, és egyéb apró járulékos
költségek közel 23 millió forintra rúgnak,
melyből a legnagyobb részt Újpest város
Önkormányzatának köszönhetünk. Ezt a
köszönetet és hálát úgy is kifejezni óhajtottuk,
hogy a játszóasztal kottatartójába faintarziával
bekerült
Újpest
város
címere,
mint
kifejezendő, hogy egy részt az orgonából
jelképesen köszönetképpen a városnak
adunk.
Hirdesse Újpest legidősebb és legnagyobb
hangszere Isten dicsőségét, szóljanak rajta az
szent énekek hangjai, melyek az emberek
lelkét áhítatukban közelebb viszik Urunk
Alkotónk felé. Istennek legyen hála.
Tarcsi Veres Attila kántor

Orgonaavató hangverseny
Templomi orgonánk elsősorban liturgikus célokat szolgál, de szeretnék sok szép egyházi zenét is
megszólaltatni rajta.

Az első koncert szeptember 12-én lesz, este 19.00 órakor, az esti mise után. A
fellépő orgonaművész: Deák László. A belépés természetesen ingyenes!
Deák László orgonatanulmányait Baróti Istvánnál kezdte, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem orgona tanszakán Gergely Ferenc növendékeként diplomázott 1991-ben. A következő
évben zongora szakon is megszerezte művészi diplomáját. Tanára Jandó Jenő volt. Tudását
Párizsban tökéletesítette tovább a Conservatoire Perfectionnement osztályában Marie-Louise
Langlais-nál. Kiváló professzorok számos mesterkurzusán vett részt. 1991 óta a Szent István
Király Zeneművészeti Szakközépiskola orgonatanára, 2002 októberétől pedig a Budapesti
Ferences Templom orgonistája. Több nemzetközi zenei verseny díjnyertese.

Plébániai lelkigyakorlat
Plébániai lelkigyakorlatot
zünk
október
23-25
Péliföldszentkeresztre.

Nagytemplomba. Az egyháztanács tagjainak
szervezésében
(ezért
tőlük
elvárt
a
részvétel….). A korosztály nem megkötött. 18tól 76 évig. Minden hívőt várunk, annyit,
amennyi hely van Péliföldszentkereszten.
Kis gyerekeknek, akiket nem lehet itthon
hagyni, külön gyerekmegőrzőt szeretnénk
szervezni a programok alatt, külön épületben.
- Mibe kerül? Közös kalapot fogunk kitenni,
nem lesz elvárt minimum, hogy mindenki
jöhessen, annyit tesz bele, amivel hozzá tud

szerveközött

- Mikor? - Október 23 péntek déltől, 14.00-től,
- október 25, vasárnap az ebéd végéig, kb. 14
óráig.
- Hol? – A szaléziak lelkigyakorlatos
központjában, 3-4-5 ágyas szobákban
Péliföldszentkereszten.
- Kiknek? Minden aktív plébániai felnőtt
tagnak, aki ide jár szentmisére a
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járulni. Felnőtteknek a két éjszaka teljes
ellátással, ágyneművel 10.700 Ft.
- Ki vezeti? – A lelkigyakorlatot vezeti
Thorday Attila atya. 52 éves plébános
Szegeden. Ő matematika-földrajz szakos
tanárból lett pap. Tanult Rómában is. Tanított
a Pázmány egyetemen biblikumot (közben
Zugligetben szolgált). Majd rektora volt a
Szegedi Hittudományi Főiskolának. Jelenleg
az Újszegedi Plébánia plébánosa és biblikus
tanár. Sok biblikus könyve jelent meg.
Vezetője a Szent Jeromos bibliatársulatnak.
Évekig volt papi lelkivezetője a Magyar Házas-

hétvége mozgalomnak. Évente többször
szervez
buszos
utat
Taizébe,
ahol
fiatalokkal részt vesz a taizéi lelkiségben.
Miért őt hívtam? Mert őt találtam olyannak,
aki tapasztalt plébános, sokfelé szolgált,
érdekes egyéniség, jó előadó, minden
korosztálynak tud adni. Nem csak az elméletet
tudja jól, hanem a gyakorlatot is. Épített
templomot éppúgy, mint plébániai közösséget.
Ígérem nem fogtok csalódni benne!
Hol lehet jelentkezni? Zoltán atyánál emailben,
személyesen,
irodában,
sekrestyében, facebookon stb.

Diakónus szolgál plébániánkon:
Szeptember 1-től gyakorlati éven lesz plébániánkon egy szerpap, azaz diakónus: Nagy Sándor.
Papszentelése előtt ez lesz a gyakorlati éve. Bekapcsolódik a plébániai életbe, hitoktatásba,
temetésekbe, keresztelésekbe, prédikációkba, egyéb plébániai papi munkákba. Fogadjátok őt
szeretettel. Az életrajza, amit a diakónusi szentelése előtt fogalmazott meg:
Nagy Sándor vagyok, 1984. szeptember 1-jén
született Budapesten. Édesanyja mechanikai
műszerész, édesapja szobafestő-mázoló és
könnyűgépkezelő, jelenleg rokkantnyugdíjas.
Szülei mindketten siketek. Egyedüli gyermek. A
XV. kerületi Újpalotán nőtt fel, és a Pestújhelyi
Keresztelő Szent János Plébániáról származik.
Az Ady Endre Gimnáziumban érettségizett 2003ban. A középiskola befejezése után az ELTE
Természettudományi Karán folytatta tovább
tanulmányait biológus hallgatóként. Képzését
idegtudományi szakirányon fejezte be 2009-ben.
Ezután egy évig gyakornokként dolgozott egy
élelmiszer-biztonsági
igazgatóságon.
Gyermekkorától
kezdve
járt
hittanra.
Rendszeresen ministrált. Több évig a pestújhelyi
gitáros
énekkarban
is
szolgált.
Idővel
ministránsvezető,
egyházközségi
képviselőtestületi
tag,
majd
lelkipásztori
munkatárs is lett. E szolgálatok révén erősödött
meg benne a vágy: Istent, a mi Urunkat szeretné
meg benne a vágy: Istent, a mi Urunkat szeretnészolgálni.
szolgálni.Mékli
MékliAttila
Attilaés
és Molnár
MolnárBéla
Béla atyák hite,
személyes példája és barátsága meghatározó volt hivatásának alakulásában. Nagyon sokat
köszönhet a jezsuitáknak is; lelkigyakorlataik és különféle programjaik nagyban segítették hitének
elmélyülését. Egy dobogókői lelkigyakorlat során született meg benne a döntés, hogy pap szeretne
lenni. Ezek után, 2010-ben kérte felvételét az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
papnövendékei közé. Diakónus szentelése 2015. június 13-án volt az Esztergomi Bazilikában
másik két társával együtt. - Pappá várhatóan 2016 júniusában szentelik Esztergomban.
Diakónus, azaz szerpap, az egyházi rend szentségének első fokozata. (Diakónus, pap,
püspök.) Feladata a Második Vatikáni Zsinat egyházról szóló dokumentuma szerint: a keresztség,
az Oltáriszentség kiszolgáltatása, esketés, temetés, zsolozsma, paraliturgiák vezetése. A misén
felolvassa az evangéliumot, prédikációt mondhat, a püspöknek, illetve papnak segédkezik. LG 29.
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Szécsiszigeten jártunk
Nyári barangolásunk alatt sok szép helyet
fedezhetünk fel Magyarországon. Egy ilyen
gyönygszem Számunkra Szécsisziget az ő kis
templomával.
Zala megyében található a mindössze 200
lakosú Szécsisziget. Nevezetességei között
említhetjük a római katolikus templomot
(Szentkereszt-templom), a Szapáry-kastélyt,
vagy a Kerka holtága melletti felújított
vízimalmot. Számunkra talán Kati néni
idegenvezetése miatt is, a Szentkereszt
templom volt a legemlékezetesebb. Igazi
kincse ez a településnek. 1750-1760 között
épült, Gróf Szapáry Péter építtette. A gróf
fogságba került, és fogadalmat tett, ha
kiszabadul két templomot építtet. Kiszabadult,
és fel is épült a két templom, egyik Letenyén a
másik Szécsiszigeten. Kati néni személyes
élményekkel gazdagítottan mutatta be nekünk
a templomot és mesélt sok-sok érdekességet.

szentélyrácsa faragott, kőfonatos ajtaja
kovácsoltvas. Freskóit Johannes Pöchl
festette. Orgonáját Anton Römer gráci mester
készítette 1763-ban, melyet Magyarország tíz
legértékesebb orgonái közé sorolják. A
templom védőszentje a Szent Kereszt, amit az
oltárkép is mutat. Az egész oltár fából készült,
bár megtévesztően kőnek látszik. Fillip Jakab
Stób bajorországi mester munkája. A Szent
Kereszt alatt Szűz Mária, Bűnbánó Magdolna
és Szent János látható. Az Oltár körüljárható,
mögötte található a Purgatórium, a tisztítótűz
jelenet. Előtte elvonulva - a monda szerint megtisztulunk. Balra látható a Szerecsen
Madonna, a 15. századból való, fából van és a
betegek védőszentje. A templom köveit
összetartó habarcs a monda szerint nem
vízzel, hanem borral készült. Később ezt
szakértők is igazolták. Az oltár fölött található
az Oratórium. A Grófi családnak ott volt a
kápolnája, onnét hallgatták a szentmisét, nem
keveredtek a cselédség közé. Most
helytörténeti, egyháztörténeti kiállítás működik
bent, több száz éves könyvek, miseruhák,
egyházi kellékek, prédikációk találhatóak itt. A
szentélytől a bejárat felé haladva, a kapu bal
oldalán kis kápolna nyílik, az úgynevezett a
Fekete Kápolna, melyben a meghalt Jézus
látható a Szűzanya ölében. A kápolna falán kis
ablakot nyitottak, amelyen a fény pontosan
abban az órában nem jut be és válik sötétté a
helység, amikor Krisztus meghalt. Ez a
veleméri temlomhoz hasonlóan érdekes
fénymegoldás. Itt található a templom
legértékesebb szobra, a Celi Mária.
A térség emellett bővelkedik természeti
kincsekkel és kikapcsolódási lehetőségekkel.
Szívből ajánljuk mindenkinek.
Mednyánszky Mónika és családja

Többek között, hogy a két templom tervrajzát
ismeretlen okból elcserélték, így történhetett
meg, hogy a Letenyei templom fele akkora,
mint a Szécsiszigeti. Egyhajós nagyméretű
barokk
stílusú
templom,
gazdag
szobordíszítéssel. Szószéke rokokó stílusú,

Képek, fotók, képes beszámolók
A mostani újsághoz sok-sok képet is kaptam. Sajnos értékelhető nagyságban, jó minőségben
ilyen sokszorosított újságban nem tudjuk megjelentetni. Kis méretűek férnek el, és a fénymásolás
miatt, fekete-fehér, rossz felbontású képek. Azonban mindenkinek ajánljuk plébániánk honlapját,
ahol Bódog Gyula testvérünk áldásos tevékenysége révén könnyen rátalálhatsz a plébániai
képtárra. Sok képpel minden fontosabb plébánia eseményről. De közvetlenül is begépelheted,
vagy lementheted a kedvencek közé:
http://picasaweb.google.com/egekkiralyneja
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Virágdíszítés templomunkban

Elengedés – Búcsúzás - Búcsú
Régóta foglalkoztat engem a kérdés: mit jelent elengedni, mikor és mit kell elengedni? Elengedni
valamit, ami hozzám tartozik, valami megszokott dolgot, helyzetet, embereket, a saját
gyermekeimet, feladatokat, gondolatot, bármit.
A hirdetésből már sokan tudjátok, hogy ezentúl csak az ünnepeket virágozom, az évközi
vasárnapokat átveszi tőlem Kármán Kriszti.
Megért bennem a gondolat, hogy ezt, a szívemnek legkedvesebb feladatot átengedjem másnak,
s a körülmények is ez irányba mutattak.
Nem igazán búcsúzom, csak átadom a virágozás egy részét Krisztinek.
Köszönöm Magyar Feri atyának a meghívást, s mindenkinek az eltelt 16 év biztatásait,
elismerését, dicséretét. Legfőképpen pedig a Jóistennek köszönöm, hogy meghívott erre a nagyon
szép feladatra. Köszönöm azt a szépséget, amit a virágokon keresztül fedezhettem fel, a
kapcsolatokat, a beszélgetéseket, a nehézségeket, mindent, amit kaptam a feladattal magával.
Különösen hálás azokért az órákért vagyok, amikor kettesben lehettem az Úrral!
Kérlek Benneteket, fogadjátok Krisztit hasonlóan, mint engem! S kívánom neki is, legyen olyan
sok szép élménye és öröme, mint nekem adatott a virágozás kapcsán!
Gáspár Gabus

Szentatyánk, Ferenc pápa tanítása
Szűz Mária anyai közbenjárásáról
Mária arra tanít meg bennünket, hogy szabadok legyünk, jó és végleges döntéseket hozzunk.
Szabadnak lenni nem azt jelenti, hogy azt csinálunk, amit akarunk, vagy hogy a divatot követjük
egyik élményből a másikba sodródva, örökké serdülőkorúnak maradva az életben. A szabadság
annyit
jelent,
hogy
jó
és
végleges
döntéseket
hozunk,
mint
Mária.
Mária anyaként segít nekünk növekedni, hogy szembenézzünk az élettel és szabadok legyünk. A
növekedés annyit jelent, hogy nem engedünk a jólétből, a kényelmes életből fakadó lustaságnak,
hanem felelősséget vállalunk és a nagy ideálok felé fordulunk. Szűz Mária segít, hogy növekedjünk
emberileg és a hitben, hogy erősek legyünk és hogy ne essünk a felszínes emberré és
kereszténnyé válás kísértésébe, hanem felelősséggel éljünk és mindig egyre magasabbra
tekintsünk. Mária megtanítja, hogy ne kerüljük el a problémákat és az élet kihívásait, mintha
akadályok nélküli autópálya lenne az élet. Ő megismerte a nem könnyű helyzeteket és segít
gyermekeinek, hogy reálisan tekintsenek a problémákra és meg tudják oldani azokat. Kihívások
nélküli élet nem létezik és az a fiatal, aki nem néz velük szembe, nem rendelkezik tartással.
Mária az „igen” asszonya, szabad és feltétel nélkül válaszol az Úr hívására. De mit jelent a
szabadság? – tette fel a kérdést a pápa. Nem azt, hogy bármit megtehetünk és hagyjuk, hogy
szenvedélyeink uralkodjanak rajtunk, választás nélkül sodródva egyik élményből a másikba, az
idők divatját követve. A szabadság nem azt jelenti, hogy kidobunk mindent az ablakon, ami nem
tetszik. Azért kaptuk a szabadságot, hogy jó döntéseket tudjunk hozni az életben.
Ne féljünk végleges döntéseket hozni egy olyan korban, amikor az ideiglenesség kísértése nagyon
erős. Egy olyan tendencia áldozatai vagyunk, amely az ideiglenesség felé hajt bennünket, mintha
serdülőkorúak akarnánk maradni egész életünkben. Ne féljünk a végleges elkötelezettségektől,
mert így lesz termékeny életünk! – hangsúlyozta a Szentatya. Mária megtanít bennünket arra,
hogy nyíljunk meg az életnek, az örömnek és a reménynek, amelyek az élet jelei és eszközei.
Imádkozzunk azért, hogy miközben előrehalad a földi utunk, Szűz Mária fordítsa felénk irgalmas
tekintetét, világítsa meg útjainkat és e göröngyös út után mutassa meg nekünk Jézust, méhének
áldott gyümölcsét. Együtt mondjuk: ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária! Éljen Szűz Mária,
aki a mi édesanyánk is és támogat bennünket!
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Felnőtt kezdők hittanja indul a plébánián,
2015. szeptember 22, kedd este 20.00
órakor, Szent István tér 21.

Miserend
Szeptembertől visszaáll a szokásos miserend.
Vasárnaponként 9.00; 11.00 és 18.00 órakor
lesznek szentmisék.

Péntekenkénti szentségimádás
Minden pénteken szentségimádást tartunk a
sekrestyében. Csendes szentségimádás, de
van kitéve elmélkedésre, imádkozásra anyag.
Reggel 8 órától, délután 5 óráig. Bárki
betérhet, akár csak néhány percre is, az
utcáról, a templomba, a déli sekrestyei ajtó
nehezen nyílódik, de Jézus mindenkit vár.
- Hívunk Szentség őrzőket! Aki tud vállalni
kerek egy óra őrzést, az első alkalomra
Gáspár
Gabusnál,
a
szervezőnél
jelentkezhet., vagy a plébánosnál Zoltán
atyánál, ekkor regisztráljuk, hisz a templom
értékeinek őrzését nem bízhatjuk bárkire. A
későbbiekben elég csak önmagát felírni a
vállalt időre.

Baba-mama klub, ovis hittan
Természetesen szeptembertől ismét lesz
szerda délelőttönként baba-mama klub a
plébánián, hétfőm délutánonként pedig
óvodás hittan. A pontos kezdési időpontokról
figyelje a hirdetéseket, illetve plébániánk
honlapját!

Felnőtt bibliaóra
Minden csütörtök este 1/2 7 órakor a
plébánián.
Minden felnőtt hívő számára
bibliaismeretek, bibliaolvasás, közös ima,
katekézis,
felmerülő
hitbeli
kérdések
megbeszélése. A 40 év feletti korosztály a
célzott
közönség.
A következő
alkalom szeptember 17, csütörtök 18.30.

Rózsafüzér

Felnőtt hittan, felnőtt katekézis

Minden hónap első péntekén ½ 6 órakor, az
esti szentmise előtt a templomban. És minden
hónap 13. napján, az esti mise előtt a
templomban. (Ha nincs esti mise, csütörtök,
pénteken, akkor a plébániai kápolnában.

Fiatal felnőtteknek (minden fiatal felnőttnek kb.
45 év alatt) és volt katekumeneknek,
továbbképző, és bibliaóra, felnőtt hittan:
kéthetente csütörtök este 3/4 8 órakor.
A következő
alkalom, szeptember
17,
csütörtök este.

Bérmálkozási hittan
Bérmálkozási hittancsoport indul azoknak a
fiataloknak, akik még nem voltak bérmálkozók,
de már voltak elsőáldozók.
A korosztály: 8-9-10. osztályos fiatalok.

Felnőtt kezdők hittanja
Nem vagy még megkeresztelve? Nem jártál
még hittanra? Nem voltál elsőáldozó, vagy
bérmálkozó? Szeretnél megismerkedni a
katolikus hittel?
Ha elmúltál 17 éves, és még nem vagy 80,
várunk! Nálunk rátalálsz a hit erejére, igaz
válaszokat kaphatsz életed kérdéseire. Örök
értékeket ismerhetsz meg. Lelki nyugalmat,
békét kapsz Istentől.
Barátokra találhatsz közösségünkben. Minden
felnőttet várunk, aki keresi az igazságot.

Plébánia zarándoklat
Egynapos
zarándoklatot
szervezünk
Mátraverebély-Szentkútra,
Magyarország
nemzeti kegyhelyére, szeptember 26-án
szombaton. Mivel sok jelentkező volt, indítunk
egy második autóbuszt is, erre van még hely,
lehet jelentkezni a pénz befizetésével.
Részvételi díj ebéddel együtt: 4500 Ft.
Szórólap elvihető róla a bejárati kis asztalról.

Főplébánia Hírlevél
Az Újpesti Egek Királynéja Főplébánia időszaki lapja. Megjelent 550 példányban.
Szerkesztette: Horváth Zoltán plébános. Nyelvi ellenőrzés: Mátyus Norbert.
Irodai szolgálat a plébánián: hétfő, szerda, péntek 15.00-17.30 óráig. Egyházi hozzájárulást
befizetni a sekrestyében is lehet. - Honlapunk: www.egekkiralyneja.hu
12

