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Krisztus föltámadt! – Valóban feltámadt!

A feltámadás öröme és ereje
Ma sokan ünnepelnek, de vajon tudják, hogy
mit? Sokakat viszont nem is érdekel a mai nap,
csak annyiban, hogy nem kell dolgozni. Valami
tavaszünnepre gondolnak, csoki tojásra és
nyuszikra, és maximum locsolkodásra.
Az
igazi
jelentésre
gondolok. Krisztus
feltámadásának erejére, annak következményére annak életet átformáló erejére, arra a
győzelemre, amely Jézus Krisztus feltámadásából
ered.
Hogyan fogalmazta meg Szent Pál apostol?
„Nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg,
amikor a halálból feltámasztotta, s a mennyben
jobbjára ültette.” (Ef 1,20) - Valamint: „Isten
ugyanis a hit által tett igazzá, hogy megismerjem őt
és feltámadásának erejét, de a szenvedésben is
vállaljam vele a közösséget.” (Fil 3,10)

A tanítványok elindultak és körülbelül két
évszázad alatt az egész akkor ismert világot
megváltoztatták. Az új hit nem állt meg, hanem az
egész világot, az egész emberi kultúrát jelentősen
befolyásoló tényezővé vált. Nem csak vallási,
hanem kulturális, gazdasági és politikai területen

is. Mi lehet ennek a sikernek a titka? Vajon a
tizenegy tanítvány lett volna vallási vagy filozófiai
zseni? A válasz egyértelmű nem. Öten közülük
halászemberek voltak a Római Birodalom egyik
szegény szegletéből. Egyikük adószedő volt, a
többiekről csak annyit tudunk, hogy az ő
származásuk sem volt előkelőbb. Talán az általuk
hirdetett üzenet volt különleges? Az üzenet (mind
minden tanítási rendszer) összetett volt ugyan, de a
középpontjában az állt, hogy egy római hivatalnok
kereszthalálra ítélt egy bűnözőnek kikiáltott
embert, de az illető a harmadik napon feltámadott
a halálból. Ez nem úgy hangzik, mint egy
követendő sikersztori. Feltámadás? Ki fogja ezt
elhinni? A zsidók elvetették, a görögök
kigúnyolták, a rómaiak üldözték. Marad egy
lehetőség: a Mester személye. Jézus Krisztus
győzelme az, és nem a tanítványok, ami
megváltoztatta a történelmet. Ő az, aki először
markáns hatással volt a tanítványokra, majd rajtuk
keresztül több milliárd emberre a történelem
folyamán. Az az erő, amely „felszabadult” kétezer
évvel ezelőtt, ma is jelen van, és a
rendelkezésünkre áll. A kérdés csak az, hogy
adunk-e helyet neki az életünkben?
Merünk-e hinni benne? Ma is erről kellene, hogy
szóljon a húsvét ünnepe, a Megváltóról, az
áldozatról, a halálról, amit legyőzött egykoron a
kereszten. Óriási győzelmet aratott a mi Urunk
kétezer évvel ezelőtt, amiből ma is, napjainkban is
erő sugárzik. És ezt sokan nem tudják, nem érzik,
ezért nem is tudják ezt az erőt kihasználni. „Ébredj,
aki alszol, támadj fel a halálból, és Krisztus rád
ragyog.” (Ef 5,14) És ha felébredünk és felragyog
számunkra is Krisztus, vigyük örömmel a jó hírt
szerte a világba! Ő feltámadt! Ő valóban él!
Zoltán atya

Plébániánk védőszentjei
Egek Királynéja
Talán nem kell magyaráznunk, milyen hathatós,
hatalmas pártfogónk van Szűz Mária, Egek
Királynéja személyében. Búcsúünnepét minden
augusztusban, az augusztus 22-i Szűz Mária
Királynő ünnepet követően, augusztus utolsó
vasárnapján tartjuk.
Imádkozzuk, énekeljük minden Mária ünnepen:
Egek királynéja, Mária segíts! Jézusnak szent
anyja, Mária segíts! - Ó segíts mirajtunk, kik
hozzád sóhajtunk, Mária segíts!

Szent II. János Pál pápa
A Lengyel Lelkészségtől kaptunk egy szép Szent II. János Pál pápa képet. Ezt a képet a felső nagyteremben
helyzetük el, és a termet a Szentatyáról neveztük el. Ebben a teremben vannak a lelkigyakorlatok, az
előadások, a filmklub, a női torna, és a zenés rendezvények. A képeken a március 5-i nagyböjti
lelkigyakorlat résztvevőivel megtöltött terem látható. 120 hallgató és Varga Laci atya.

Van még egy hiánya a teremnek. A kompozíció jobb, vagy bal oldalára, felülről lefelé szeretnénk
elhelyezni János Pál pápa híres mondatát: „Ne féljetek!” Kellene valaki művészi hajlamú egyén, aki tartós
és szép anyagból megtervezné és kivitelezné.

Boldog Sándor István
Sándor István Szolnokon született 1914-ben, édesapja MÁV-segédmunkás volt. 1931-ben a fémipari
szakiskola elvégzése után vasesztergályosként helyezkedett el. 1936-ban belépett a szalézi rendbe, mint
laikus testvér. 1940 és 1949 között nyomdászként dolgozott a rákospalotai szalézi nyomdában. Közben 1941
és 1945 között kisebb megszakításokkal híradós katonaként a hadseregben szolgált. 1946-tól
munkásfiatalokat vezetett a rákospalotai Katolikus Ifjúmunkások Országos Egyesületében.
Sándor István lakhelye a legszegényebb családok iskolás gyermekeit befogadó fiúnevelő intézet, a
nyomdával is rendelkező Újpesti Clarisseum volt, amely 1950 tavaszáig működött. Ott a nyomdai feladatok
ellátása mellett 1949-ben sekrestyés is volt.
1950 tavaszán betiltották a szerzetesrendek működését, de Sándor István továbbra is találkozott a fiatalokkal,
kirándulásokat, összejöveteleket szervezett és hittant tanított. 1951 február végén a hatóság tudomására jutott
Sándor István illegális tevékenységének egy része. Hamis papírokkal külföldre menekülhetett volna, de ő

maradt. 1952 júliusában társaival együtt letartóztatták, és a Budapesti Hadbíróság koncepciós perben kötél
általi halálra ítélte. 1953. június 8-án szenvedett vértanúságot. Mivel Sándor István Újpesten élt, és
tevékenykedett a Clarisseumban, méltán tisztelhetjük őt. Akkor még csak egy plébánia volt, az Újpesti
Főplébánia, a Clarisseum nem volt önálló plébánia, hanem leánynevelő intézet kápolnával, és mint szalézi
intézmény a Főplébániánkhoz tartozott.
A plébániai hittantermet szeretnénk Sándor Istvánról
elnevezni. A képet Solymos Zsuzsanna újpesti
portréfestő készítette. A hittanterem fő falán lesz
elhelyezve. Boldog Sándor Istvánt, mint a tanuló
ifjúság védőszentjét tiszteljük.
Felajánló ima, amit Sándor István neveltjeivel
minden nap elmondott:
Uram, Jézus!
Neked ajánlom fel a mai nap minden imádságát,
munkáját, örömét, csalódását, szenvedését. Add meg
nekem és minden munkás testvéremnek a
kegyelmet, hogy úgy gondolkozzunk, mint te. Veled
imádkozzunk, dolgozzunk és veled éljünk! Add,
hogy teljes szívünkből szeressünk téged, s
mindenütt, minden erővel neked szolgáljunk! Jöjjön
el a te országod közénk, a gyárakba, a családokba.
Ismerjenek és szeressenek téged mindenütt és
mindenkor. Ments meg minket a bajtól és a bűntől!
Legyen kegyelmed azokkal, akik veszélyben
forognak. A munkában meghaltak békében
nyugodjanak. Ámen

Boldog Meszlényi Zoltán
Róla a kápolna-könyvtárat nevezzük el, ide kerül portréja, szentképe!
Meszlényi Zoltán 1892. január 2-án született Hatvanban, szülei tanító-házaspárként Rimaszombatból
települtek át Magyarországra. Zoltán Rimaszombaton, majd Budapesten végezte tanulmányait, érettségit az
esztergomi kisszemináriumban szerzett (1909). Vaszary Kolos bíboros már ekkor felfigyelt tehetségére,
közbenjárására római ösztöndíjat kapott.
A kivételes tehetségű fiatalember 1915-ben kánonjogi diplomával fejezte be tanulmányait a Pápai Gergely
Egyetemen. Korengedménnyel még ebben az évben pappá szentelték Innsbruckban (1915. október 28.),
majd rövid komáromi kápláni szolgálat után Csernoch János bíboros Esztergomba rendelte.
1917-től érseki levéltáros és szertartó, 1920-tól érseki titkár és szentszéki jegyző. Csernoch János halála után
(1927) Serédi Jusztinián bíborosnak is megbízható és hűséges munkatársa lett, aki rábízta az érseki
irodaigazgatói tisztet, valamint kanonoki stallumot adományozott neki, és egyéb felelősségteljes
feladatköröket is ráruházott, majd amikor megürült az esztergomi segédpüspöki szék, őt találta a
legalkalmasabbnak betöltésére. A püspökszentelésre 1937. október 28-án került sor, Meszlényi püspök
jelmondata hűen tükrözte jellemét: „Fidenter ac fideliter”, azaz: „Bizalommal és hűséggel”. Mindezek
mellett kitűnő egyházjogászként az Egri Érseki Jogakadémiának is professzora lett.
Serédi Jusztinián halála után ugyanilyen elkötelezettséggel szolgálta az egyházmegyét Mindszenty József
bíboros idején is, aki minden tisztségében megerősítette őt, és további feladatokat bízott rá. Mindszenty
bíboros letartóztatása után Drahos János kanonok, esztergomi általános érseki helynök irányította a
főegyházmegyét, azonban 1950. június 15-én elhunyt. Temetése után az összegyűlt káptalan Meszlényi
Zoltán segédpüspököt választotta meg a tisztségre. Meszlényi püspök a káptalani helynöki székfoglalója
alkalmából kiadott körlevelében így fogalmazta meg cselekedeteinek alapelvét: „Krisztus hű pásztoraként a
hitet és Egyházunk iránti hűséget meg nem tagadtam soha.” Ez a mondat sorsát is előrevetítette, életútja és
lelkisége alapján elképzelhetetlen volt róla, hogy alkut kössön az ateista államhatalommal.

A püspököt alig két héttel helynökké választása után, 1950. június 29-én letartóztatták. Bírósági eljárás nem
volt, ítélet sem született, további sorsa néhány túlélő sorstársának visszaemlékezéséből ismeretes. Meszlényi
Zoltánt rövid ideig a budapesti Gyűjtőfogházban tartották fogva, majd átszállították a kistarcsai
internálótáborba. Itt a többi rabtól elkülönítve őrizték egy ablaktalan szobában, ahol télen a fagy, nyáron a
hőség tette elviselhetetlenné a helyzetét. Őrei bántalmazták, szükséges gyógyszereit nem kaphatta meg. Sok
szenvedés után 1951. március 4-én a Mosonyi utcai kórházba már a halott főpásztort szállították be, március
10-én temették el a rákoskeresztúri Új köztemetőben. Halálát utólagosan anyakönyvezték. 1966. június 22én hamvait exhumálták, földi maradványai az esztergomi bazilika sírboltjába kerültek.
Hogyan kötődik Boldog Meszlényi Zoltán
Újpesthez?
Édesapja az egykori Pest-Pilis-Solt-Kiskun hosszú
nevű megye északi részének lett a tanfelügyelője.
Ceglédtől Vácig, melybe Újpest is beletartozott.
Ekkor költözött Újpestre, 1910-re. Majd az újpesti
Ferencz József téri gimnáziumnak lett az
igazgatója. A megszűnt régi temetőbe temették el.
Édesanyja meghalt, édesapja második felesége
református volt, ő nevelte. Mielőtt azonban fiát
püspökké
szentelték,
katolizált.
A
mi
templomunkban tette le a katolikus hitvallást, és lett
elsőáldozó áttérésével.
Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, aki Zoltán
püspököt és vértanút apostoli buzgóságáért a
dicsőség koronájával ékesítetted, add meg kérünk,
hogy példáját követve nevedet bátran megvallva
élhessünk.
Boldog Meszlényi Zoltán püspök szentképét
szintén Somos Zsuzsanna újpesti portréfestő
készítette el.

Plébániai filmklub
Folytatódik a havi filmklub. Továbbra is a
„találkozások” köré rendeződnek a választott
filmek. A kezdés időpontja (szombatonként, az esti
6 órás szentmisét követően, 19.00 órától) és a
helyszín (plébánia, Szent II. János Pál pápa terem),
változatlan, a vetítéseket kötetlen beszélgetés
követi.
április 16.
Berlin felett az ég (1987, Wim Wenders)
A második világháború utáni kettészakított
Berlinben angyalok vigyáznak a helyiekre.
Egyikük beleszeret egy cirkuszi artistalányba, ami
azonban azzal járna, hogy halandóvá kell válnia.
Nehéz döntés előtt áll.
május 14.
Ütközések (2004, Paul Haggis)
A film a 2001. szeptemberi terrortámadások utáni
amerikai
társadalom
működésébe
enged
bepillantást néhány Los Angeles-i ember életén

keresztül. A másfél nap során valamennyien
keresztezik egymás útját, és a találkozások
különböző sérelmeket és feszültségeket hoznak
felszínre.

június 11.
Egy másik tökéletes idegen (2007, Jefferson Moore
& Shane Sooter)
A szervezők arra gondoltak, foglaljuk keretbe a
filmklubot, ezért az utolsó alkotás a legelső
folytatása. Tíz év telt el Nikki találkozója óta, és a
lánya, Sarah immár 19 éves. Egy repülőút
alkalmával összeismerkedik valakivel, aki pár óra
leforgása alatt ráébreszti őt a hit mibenlétére és
fontosságára.
Tóth Bálint és a szervezők

Az anyagiak
Hogyan él, miből működik az egyházközségünk, plébániánk, templomunk?
Az előző újság óta többen is kérdezgettek, hogyan is néz ki az egyházközségünk költségvetése:
mit és miből kell finanszírozni, és mi az egyházi hozzájárulás, illetve a céltámogatások szerepe.
Ezért készítettünk egy infografikát, amely a következő oldalon mutatja be a bevételek és kiadások
típusait és súlyát. Fontos látni, hogy a főplébánia is gyakorlatilag úgy működik, mint egy
háztartás: ami bevétel van, abból tudunk gazdálkodni és költeni. Ugyanúgy ki kell fizetni a fűtésért
és az áramért a számlát, és a szertartásokhoz, agapékhoz vagy táborokhoz való alapanyagot sem
adják ajándékba a boltban. A rajzokon nagyon jól látszik, hogy ennek a bevételi oldala csakis
tőlünk, a plébánia tagjaitól származhat. Az egyik legfontosabb tétel az egyházi hozzájárulás,
(régi nevén egyházi adó, vagy párbér), amelynek túlnyomórészt fedeznie kellene a mindennapi
működéshez szükséges kiadásokat, ám sajnos jelenleg nem ez a helyzet. Azt nagyon jó látni,
hogy aki hozzájárul a közös költségeinkhez, az az erejéhez mérten igenis megteszi. A tavalyi év
tételes, név szerinti listájának összeállítása után azonban sajnos az is látszik, hogy sokan nem is
gondolnak rá évek óta, hogy bizony személy szerint mindenkinek felelőssége és kötelessége
kivenni a részét közös kiadásainkból. Talán a legjobban egy idős asszony világította meg mindezt
egy agapé előtt: „Az egyházi hozzájárulás nem adakozás, attól még, hogy a plébános nem küld
havonta csekket. Rég rossz lenne, ha a hívek lelkiismeretére nem lehetne apellálni. Vajon hányan
jönnek el erre a plébániai vendégségre úgy, hogy azt gondolják, mások úgyis fizetnek helyettük…”
A kiadási oldalt is érdemes átböngészni. Jó látni, hogy mire és milyen arányban megy el a
befizetésünk, a perselypénz, az egyéb támogatások. Az új plébániaépülettel végképp
elmondhatjuk, hogy elég gazdaságosan tudunk működni. Amit azonban nem mutat a rajz, mégis
itt fontos leírni és megköszönni, hogy mennyi önzetlen, felajánlott munka építi a közösségünket.
Akár a takarításban való részvételről, akár egy filmklub szerevezéséről, gitáros énekpróbákról,
vagy templombúcsúra hozott tálca süteményről van szó, mind-mind olyan személyes
hozzájárulás, amely a plébánia minden egyes tagja számára kinyilvánított szeretetgesztust jelent.
Nem lehet ezeket elégszer megköszönni, s most egy különleges gesztussal, május elsején, Szent
Józsefnek, a munkásnak ünnepén, a vasárnapi 9 órai szentmisét a plébániánkért önkéntes
munkát végző testvérekért hálából ajánlja fel Zoltán atya.

Mi az a céltámogatás?
Nagyon érdekes a fejlesztési célokra vonatkozó részlet az ábrákon. Minden évben előkerülnek
halaszthatatlan karbantartási feladatok, vagy olyan fejlesztési munkák, amelyekre a mindennapok
során szükség mutatkozik. Az elmúlt évben ilyen volt az orgona felújítása. Idén, sokak régi vágyát
megvalósítva, a templom egy hátsó, nem használt helyiségében szeretnénk mosdót kialakítani.
Ezekhez a munkákhoz az Újpesti Önkormányzat mindig nagyvonalúan hozzájárul. A fennmaradó
költségekhez a hívek úgynevezett céltámogatására van szükség, amely az utolsó fillérig az adott
fejlesztésre lesz fordítva, ha az erre kijelölt perselybe kerül, vagy a céltámogatás megjelölésével
utalják át. Régen volt nagyobb gyűjtés a templomunkban ilyen fejlesztésekre, bár az esperesi
kerületben ez nem példa nélkül való. Megszervezése azonban nagy feladatot róhat a
plébánosunkra, és értelemszerűen mindannyian jobbnak gondoljuk, ha a hitéleti feladatokra
koncentrálja ideje nagy részét. Itt tehát a közösségünk összefogására és egymás buzdítására van
szükség. Beszélgessünk erről egymás között, kérdezzétek a képviselő testület tagjait, és
segítsétek ezeket a feladatokat tehetségeteknek megfelelően.
Kedves Testvérem!
Buzdítalak, hogy nézd át a következő oldalakon levő grafikákat, és egy percet se habozz, ha
valamelyik részénél egy belső hang azt jelezné, hogy még személyes feladatod, esetleg kérdésed
van.
Forstner Bertalan egyházközségi elnök

BEVÉTELEK

További magyarázatért
olvasd el az előző oldalon
található cikket is!

MIKOR KÉSZÜL EL A MEGHIRDETETT TEMPLOMI MOSDÓ-WC?
HA VALAMILYEN ADOMÁNYBÓL ÖSSZEGYŰLIK RÁ A SZÜKSÉGES PÉNZ (3,5 MILLLIÓ). SAJNOS AZ
ÖNKORMÁNYZATI ÉS PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ÉVRŐL-ÉVRE KISEBB, HA EGYÁLTALÁN KAPUNK ILYEN
PÉNZT. MÁS FORRÁSUNK NINCS. RÉGENTE IS A HÍVEK ADOMÁNYÁBÓL ÉPÜLT, SZÉPÜLT A TEMPLOM.

AKKOR,

KIADÁSOK

Nem lehetne a kiadásokon lefaragni, spórolni?
Igen, megpróbáljuk. Plébános atyánk állandóan morog a feltekert fűtésért, égve hagyott
villanyokért. Spórolás az önkéntes munka, például a plébánia és templomtakarítás.
Vannak új kiadások is: az iskolai hittanok bevezetésével, a hittanosoknak évente valamilyen
rendezvény, egy-egy szentkép, ima is kellene, és a 6 iskolában már 280 hittanosunk van…

Szerzetesek asztalánál
a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban jártunk
Miután az eső elmosta a március 15-i
kirándulásunkat, a csütörtöki fiatal felnőtt
hittancsoport néhány tagjával múzeumlátogatásra
indultunk. Az ötletet a Szerzetesek asztalánál című
időszaki kiállítás adta, de mivel korábban egyikünk
sem járt még a Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari
Múzeumban,
természetesen
megnéztük az állandó tárlatokat is.
A múzeum ez esetben nem csupán vitrin mögött
porosodó régi tárgyakat takar, hanem nagyon sok
interaktív elem színesíti az élményt, és teszi
emlékezetessé kisebbek és nagyobbak számára
egyaránt. A kihúzható
fiókok
meglepő
érdekességeket rejtenek, kipróbálhatjuk, hogy
tudunk-e az etikettnek megfelelő ülésrendet
készíteni a vacsorához, hogy elbírjuk-e a
cukrászinas zsákját, vagy éppen csomagolhatunk a
szatócsboltban. A régi használati tárgyak között
örömmel ismertünk rá egy-egy darabra, amely a
saját, vagy szüleink, nagyszüleink háztartásában is
megtalálható.

A Szerzetesek asztalánál című időszaki kiállítás a
kolostorokra jellemző étkezési szokások mellett
azokat az ételeket, italokat mutatja be, amelyeket
eredendően
szerzeteseknek
köszönhetünk.
Olvashatunk a gyógynövényes kertekről és a
serfőzők védőszentjéről, Szent Flóriánról.
Rácsodálkozhatunk, hogy a trappista sajtot csak
magyarul hívják így. Az Erdélyi méhecske című 18.
századi méhészeti szakkönyvből kiderül, hogy a
méh "egy repdeső, tiszta és csinos állat". Emellett
megtudhatjuk, hol és hogyan sütik a szentostyát, és
milyen szőlőből készül a misebor.
"Ahogy
a
szőlőszemek
a
borban
szétválaszthatatlanul eggyé váltak, úgy lesz minden
hívő Krisztus testévé és vérévé és ezáltal egymással
is eggyé a szentmisén."
A kiállítás 2016. május 1-ig látogatható a Magyar
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban
(1036 Budapest, Korona tér 1. Nyitva: keddvasárnap 10.00-18.00).
Márton Balázsné Réka

Plébániai focisiker
Március 19-én, szombaton, komoly öröm érte
egyházközösségünk labdarúgást kedvelő tagjait. A
Szent János Apostol Általános Iskola kispályás,
főként katolikus közösségeknek focitornát
rendezett, amelyen plébániánk két csapattal is
képviseltette magát.

A verhetetlen armada és szurkolói
S bár a tornát a házigazda Szent János Iskola több
igazolt labdarúgóval megerősített csapata nyerte, a

két plébániai gárda egyáltalán nem vallott
szégyent: a kiélezett, csupán apró nüánszokon
múló küzdelemben az ötödik és hatodik helyet
szereztük meg. Sőt, a plébániai kötődésű Regnum
is helytállt, amennyiben ők az előkelő negyedik
helyen végeztek. A torna kiírásában sajnos nem
szerepelt a legjobb kapus és legjobb játékos díj
kiosztása; ezt azért fájlaljuk, mert megítélésünk
szerint mindkét díjat főplébániai játékos nyerte
volna el. Távol álljon tőlünk a hivalkodás és az
öndicséret, azt azért mégis el kell mondanunk,
hogy a tornán jelenlévő összes játékosmegfigyelő
döbbenten
figyelte
(és
jegyzetelte)
a
kapusteljesítményeket, a széleken történő gyors
felfutásokat és a hálószaggató gólokat. Felemelő
hír viszont, hogy minden játékosunk ígéretet tett,
hogy bármily csábító ajánlat érkezik (és látva a
teljesítményeket, fog is érkezni hamarosan), nem
igazol el más csapathoz. A mostani eredmény is
tiszteletet parancsol, de nem állunk meg itt: jövőre
tovább erősödve szeretnénk még előrébb végezni.

Tudod-e? Minden kedden este 20.30-tól mozgás este van a plébánián. Pingpong, asztalitenisz. Persze lehetne
más napokon is. Két asztal felállítására van lehetőség az alsó nagyteremben, és egyre a pincében.

Kassák Lajos
Harangszó
Feltámadott, mondják a népek és
megsüvegelik,
nevét a názáretinek, ki az ács fia volt
s megenyhült már a szél is s a rügyek
kisarjadtak.
Kétezer éve látják őt a vének és a
gyerekek
amint hosszú, fehér ingecskéjében
lépeget
s alszik a tengerre szállt halászok
bárkájában.
Én is emlékszem rá, mint az egykori
játszótársra
s ti is útszéli csavargók és
mesteremberek,
akik hű követői vagytok valamennyien
a nincstelenségben, az útban és az
igazságban.
Igen, igen, az Ő árnya és visszhangja
vagyunk mi,
s bár nem ízlelgetjük a húsvéti bárány
húsát
mindennapi kenyerünkben s vizünkben
dicsérjük,
hogy vérünkből való s meghalt értünk
a kereszten.

Mennyit és hogyan adakozzunk?
Plébániánkon a legkisebb adománynak is örülünk. Aki rászorul, azt támogatjuk a Szent Antal persely
bevételén felül is, természetesen a rászorulóktól nem várunk el külön egyházi adót! A segélyből élőktől,
részmunkaidősöktől stb. sem várunk el rendszeres adófizetést.
Az egyházi adó mértéke a nettó jövedelem 0,5 – 1%-a. Ez egy átlagnyugdíjasnál havi 400-800 Ft, egy
átlagkeresőnél havi 600-1500 Ft. Fizethető évi egy, vagy több alkalommal. A plébánia bankszámlaszáma:
Újpesti Főplébánia 11704007-20024523.
A Jó Isten jutalmazzon meg minden nagylelkű adományozót! Legegyszerűbb mód a templomi
sekrestyében, vagy a plébániai irodában adakozni, ez a legolcsóbb, ennek nincs banki költsége!
Kérjük a csekken, vagy átutaláson feltüntetni a pontos nevet, címet, és azt, hogy mennyi főre, hány kereső
után fizetik az egyházi adót. Köszönjük, hogy hozzájárul egyháza fenntartásához!

Hogyan lehet plébániai segélyhez jutni?
Ruhaadomány: Ha bárkinek szüksége van jó állapotban levő használt ruhára, jelentkezzen az irodában,
továbbítjuk a kérést, fajta, nagyság szerint, és a beérkező ruhákból adunk a számára.
Pénzbeli segély, élelmiszer segély: Erre sajnos csak kis összegben van lehetőségünk a Szent Antal persely
kicsiny bevétele révén. Aki rászoruló, kérjük, írja fel nevét, címét, telefonszámát egy kis papírra, és
odaadhatja személyesen, da ha ez körülményes, bedobhatja a postaládánkba, behozhatja sekrestyébe.
Amennyit tudunk, segítünk. - A nagyböjti tartós élelmiszergyűjtésen körülbelül 180 kg élelmiszer gyűlt
össze, melyet máris továbbítottunk a rászorulók felé. Köszönet az adományért!

Irgalmasság Szent Éve – Irgalmasság Szent Kapuja
Március
12-én
szombaton
GödöllőMáriabesnyőre zarándokoltunk. A létszám:
27 hittanos gyerek, 5 hitoktató és 10 szülő a
plébános atyával.
Imádságos
lélekkel
átmentünk
a
Máriabesnyői Bazilika Szent Kapuján,
megtekintettük a templomot, altemplomot,
szabadtéri keresztutat imádkoztunk, jártunk
Teleki Pál egykori miniszterelnök sírjánál.
És végül játszottunk egy jót a réten.
A következő hittanos kirándulás júniusban
lesz, a tanév végén!

Műköves munkák a templomban

Megújult a feszület a templom főbejáratánál!
Végre elkészült a bejárati kövezet javítása,
az északi hajóban levő felpúposodás
javítása,
valamint
a
szentély
összetöredezett kövezetének javítása.
A leglátványosabb a bejárati feszület
javítása. Szépen lecsiszolták a kövezetet,
kijavították. Újrafestették a rácsot. A
keresztet kijavították, lecsiszolták a sok-sok
koromtól, és végül a feszületről több réteg
régi festéket martak le, és újrafestették.
Sajnos egyesek abban látják örömüket,
hogy feketén kormozó olcsó mécseseket
hoznak a kereszt elé. Így nem sokáig lesz
ilyen szép. Szívem szerint megtiltanám, de
sok embernek ennyi a vallás, a templomba
sem jönnek be, csak elhoznak minél több,
olcsó, füstös mécsest. Kérés: ha látnak
olyan égő mécseseket, amelyek nincsenek
fehér, vagy piros védőburában, kérem fújják
el, és dobják a mellette levő kukába.
Tűzveszélyt is jelenthet a sok égő mécses,
és kormoz, csúnyít!

(Egyébként még nincs kifizetve ez a munka sem, várunk a húsvéti bevételre a perselyekben, hátha
lesz adakozó kedv, és nem kell a plébánia tartalék pénzéhez nyúlni. Összesen 650.000 ft lesz a
templomi köves munkák ára.)
Újpesti Főplébánia, 1041 Budapest, Szent István tér 21, a volt zeneiskola épületében.
Irodai szolgálat: hétfő, szerda, péntek, 15.00-17.30-ig Telefon: 369-2895
Email: iroda@egekkiralyneja.hu Honlapunk: www.egekkiralyneja.hu rendszeresen frissül!
A plébános atya előzetes bejelentésre szívesen fogad gyónásra, lelki beszélgetésre minden jó
szándékú embert!

Gyarapodás – fogyás
Az év eleje, január óta kereszteltek, házasultak, elhunytak plébániánkon
Kereszteltek:
Barnavári Lilla Dorka (szülei: Barnavári Sándor – Helembai Dorottya)
Lovas Benedek Zente (szülei: Lovas József Mihály – Kohár Katalin Viktória)
Házasságkötés:
Buduczki Imre – Kovács Katalin (Katalin 2015 húsvétkor keresztelkedett templomunkban)
Temetések:
Január 5, Tóth Károlyné Kiss Margit - 93 éves
Január 8, Hima Istvánné Vankus Magdolna – 88 éves
Január 20, Velovszky János - 85 éves
Január 20, Tóth Béláné Kurucz Éva – 84 éves
Január 21, Kiss Tibor – 82 éves
Január 22, Bryson Vilmosné Bieliczky Éva – 81 éves
Január 22, Lázár Béla – 84 éves
Január 27, Rakk Tivadarné Schulz Ildikó Renáta – 77 éves
Január 28, Radics Miklósné Balogh Katalin – 74 éves
Január 30, Szabó József – 68 éves
Január 30, Csatári Ottó – 72 éves
Február 2, Tóth Nikolett – 47 éves
Február 2, Rajnoha Gábor Péter – 41 éves
Február 3, Schneider Jánosné Bakos Katalin – 79 éves
Február 26, Dr. Márton Sándorné Kósa Edit – 75 éves
Március 4, Szeles László – 63 éves
Március 4, Kenderesi Józsefné Tóth Mária – 90 éves
Március 16, Dobrovits Péter – 59 éves
Adj Uram örök nyugodalmat nekik! - És az örök világosság fényeskedjék nekik!

Az idén miért ilyen korai a húsvét?
A zsidók holdnaptárt használtak. Az eredete a zsidó húsvét, a pászka, a kivonulás, az átvonulás
éjszakája Egyiptomból. Ez Nissan hónap 14. napján történt. A Nissan az első tavaszi hónap,
melyben a 14. nap a holdtölte. Az ünnep azért van holdtöltekor, mert nem zseblámpát használtak,
hanem telihold fényénél vonultak. (A 28 napos holdciklusnál az első nap az újhold, és a 14. a
telihold.)
Ez a Nap-naptárnál, (a mi naptárunk) egyszerű, március 22. után, amikor először van telihold.
(Ez a zsidó húsvét.) A keresztény húsvét az ezt követő vasárnap, mert vita volt belőle, és Szent
Kelemen pápa annak idején ragaszkodva a szent hagyományhoz, a holdtöltét követő vasárnapra
tette a húsvétot. Ezért, ha március 21-én van telihold, akkor még 28 nap, és az azt követő vasárnap
lesz a húsvét ünnepe. Így a keresztény húsvét március 23. és április 25. közé eshet. Március 23.
ha az telihold, és éppen vasárnapra esik. Bonyolítja a helyzetet, hogy az ortodoxok nagy része
még mindig Julián naptárt használ, ahol 13 nappal le vannak maradva. Náluk még nincs tavasz,
majd csak március 21. után 13 nappal lesz a tavasz kezdete, és az azt kövező holdtölte utáni
vasárnap lesz az ortodox húsvét. Ezért az ortodox és a katolikus húsvét ritkán esik egybe!
Többi mozgó ünnepünk ehhez igazodik. Húsvét előtt 46 nappal van hamvazószerda, és húsvét
után hét héttel pünkösd ünnepét üljük. Rá két hétre pedig Úrnapja van.
Az elkövetkezendő években a húsvét dátumai.
2017: április 16.
2018: április 1.
2019: április 21.
2020: április 12.
2021: április 4.
2022: április 17.
2023: április 9.
2024: március 31 2025: április 20.
2026: április 5.
2027: március 28. 2028: április 16.
2029 április 1.
2030: április 21
2031: április 13.
Ebből jól látszik, hogy a következő években nem lesz ilyen korai húsvétunk!
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Húsvéthétfő
Húsvéthétfőn egy ünnepi szentmise lesz a
templomban, délelőtt 9 órakor. A lányokasszonyok külön is kapnak a húsvéti
szenteltvízből.
Templom és plébánia tavaszi nagytakarítás
Önkéntes segítőket várunk a templom és a
plébánia tavaszi nagytakarítására!
A templomban két részletben lesz takarítás:
április 8, péntek délután 5 órára, a
szentségimádás
után
portalanítás,
pókhálózás, és április 9, szombat reggel 8.30ra a reggeli mise utánra hívunk segítőket
takarításra. A plébánián is szeretnénk ez
időben tavaszi nagytakarítást megejteni!
Április 9, szombat reggel 9 órára hívok
segítőket. A plébánián sok olyan segítő ember
kell, aki tud ablakot tisztítani, magasról,
létráról is. Előre is köszönve a segítséget!
Szentévi, római, olaszországi zarándoklat
Kérem a jelentkezetteket, hogy legkésőbb
április 7-ig rendezzék a hátralevő összeget!
Akinek van még hiányzó adatszolgáltatása,
azt is rendezze! A részletes tájékoztatót az
utolsó befizetéskor áprilisban kapják meg az
útról!
Plébániai szent évi zarándoklat
Plébánia-nap Máriaremetén
Május 7-én, szombatra szervezzük meg az
Újpesti Főplébánia szentévi zarándoklatát.
Máriaremetére
szeretnénk
eljutni.
A
bazilikában áthaladunk a Szentkapun,
szentmisén veszünk részt. Lesz gyónási
lehetőség is! A szentmise után a parkban kis
agapét tervezünk, egyszerű bográcsozással,
paprikás krumplival, és üdítővel, sörrel. A
gyerekeknek játékkal, de szervezünk hittanos
és családi vetélkedőt is. Találkozó reggel 9
órakor a metró végállomáson. Hárshegyről a
Mária
úton
szeretnénk
imádkozva
megközelíteni a Máriaremetei kegytemplomot.
Ez kb. 2,5-3 km gyaloglást jelent. Persze a
fájós lábúak járművel is jöhetnek.
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Elsőgyónás, elsőáldozás
15 kisgyerek készül ebben az évben az
elsőgyónásra, elsőáldozásra. Az elsőgyónás
és beöltözés április 17-én, vasárnap lesz a 9
órai szentmisében. Az elsőáldozás időpontja
Szentháromság vasárnapja május 22-én a 9
órai szentmisében.
Papszentelés és újmise
Nagy Sándor diakónus atya papszentelése
június 11-én szombaton 10.40 órakor lesz az
Esztergomi Bazilikában. Erre külön autóbuszt
is szervezünk. Az újmiséje a pestújhelyi
újmisét követően, június 19-én, vasárnap lesz
az esti 6 órai szentmise keretében! Addig is
imádkozzunk Nagy Sándor diakónus atyáért.
Nyári hittanos tábor
A nyári hittanos tábor iskolás gyerekek részére
ebben az évben Kemencén lesz. Helyszín:
Aranytölgy szálló a Börzsöny lábánál, a Nagyvölgyben. Időpont: július 10-16, hétfőtől
szombatig! Jelentkezzetek!
Szentségimádás a sekrestyében
Minden pénteken reggel 8 óra és délután 5 óra
között csendes szentségimádás van a
sekrestyében. Bárki betérhet akár néhány
perc imára is. Viszont, aki tudna vállalni egyegy óra sekrestye-templom őrzést (ismerjük,
megbízható), azt kérjük, jelentkezzen a
plébános atyánál, vagy Gáspár Gabusnál.
Szentmisék rendje templomunkban
Hétköznap: hétfő, kedd, szerda este 6 óra.
Csütörtök, péntek, szombat reggel 7.30 óra.
Elsőpénteken este 6 órakor is van szentmise.
Vasárnapra: Szombat este 6 óra előesti
szentmise. Vasárnap 9; 11 és este 6 óra.
Gyóntatási rend
Kádas István atya a 9 órai mise alatt gyóntat.
Urbanek Rudolf piarista atyánál a 11 órai mise
alatt lehet gyónni. Zoltán atya a péntekszombat-vasárnap esti misék előtt gyóntat fél
6 órától! Zoltán atya külön időpont
egyeztetéssel is várja a gyónókat!

Főplébánia Hírlevél. Az Újpesti Egek Királynéja Főplébánia időszaki lapja. Megjelent 700
példányban. Szerkesztette: Horváth Zoltán plébános. Nyelvi lektor: Mátyus Norbert.
A következő lapszám Úrnapjára, május 29-re jelenik meg. Május 22-ig várunk cikkeket,
beszámolókat, írásokat!

