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Nagyböjt az irgalmasság évében
Varga László atya nagyböjti lelkigyakorlata elé

Ahogy én látom

„A személyes találkozáshoz el kell csendesedni”
Varga Laci atya lelkigyakorlatainak gondolatai a
templom szentélyében, ebben a csendben
születnek.
Erről a soha ki nem apadó forrásról ír
SZENTSÉGIMÁDÁS című kis füzetében.
„Amikor elkezdünk semmit tenni a Szentháromság
jelenlétében
akkor
egy
élő,
eleven
szeretetközösségbe kapcsolódunk be: az Atya, a Fiú
és a Szentlélek szeretetközösségébe. Ahol ez a
közösség elkezd élni, ott újabb közösségek
születnek…”
Szívemben hosszútávon útjelzőként maradtak meg
Laci atya lelkigyakorlatos gondolatai, gyakran
visszanyúlok hozzájuk, ezért most összegyűjtök
számotokra is ízelítőül néhányat. Merítsetek belőle!
S egyben biztatlak benneteket, hogy a munkanap
ellenére szánjatok időt erre a lelki délutánra!

„Az emmauszi tanítványok figyelmét az írásokra
irányította. A zarándok Isten a nyomunkba
szegődik, és velünk van mindennap… és
eucharisztikus életre hív bennünket. Minden
gondolatunk, vágyunk, hangulatunk mind-mind
érdekli Őt. Ahhoz, hogy megkeményedett,
ítélkezésekbe és szokásokba merevedett szívünket
lángolóvá tegye, mellénk szegődik... minket is
kérdez: miről beszélgettetek, mit éreztetek,, mire
gondoltatok...?” (A szeretet új pünkösdje)
„Minden szentmisében lehetőségünk van arra,
hogy Jézus megváltoztasson bennünket. Megnyissa
szemünket jelenlétének felismerésére, és ezáltal
megváltoztassa látásmódunkat. (A szeretet új
pünkösdje)
„Életutunk értelme: Jézus Krisztussal úton lenni az
Atya dicsősége felé... A kezdetek kezdetén az
Egyház gyors terjedésének egyik oka az volt, hogy
gyakorolták a vendégszeretetet. Hitték, hogy az
utolsó ítéleten arról fognak számon kérni
bennünket, hogy mit tettünk vagy mit nem tettünk
meg Jézussal.... A terített asztal az intimitás helye...
Éppen ezért a ház minden lakója számára
ugyancsak ez az a hely, ahol a meghittség hiánya a
legkínosabban nyilvánul meg. Jézus a halála előtti
estén összegyűjti tanítványait az asztal körül,
feltárja előttük mind a meghittséget, mind a
viszályt.
A felebaráti szeretet és a jótékonykodás között nagy
különbség van. A jótékonykodásban pontosan
tudjuk, mikor, mit, mennyi ideig fogunk
gyakorolni.... A felebaráti szeretet egy lépéssel
tovább hív bennünket... Ott kezdődik, ahol váratlan
dolgok történhetnek... ahol már felismerhetővé
válik a szeretetünk határa... Életünk szentmiséje

Isten állandó jelenlétében, a hétköznapjainkban
zajlik.” (A szeretet új pünkösdje)
„Többféle
módon
lehet
látni
Krisztust.
Szemlélhetjük tanulmányainkkal: kívülről a
történeti Krisztust és a hit Krisztusát; vagy csak a
hiedelmek Krisztusát, vagy gyönyörködhetünk
szépségében belülről, ha személyesen találkozunk
vele. Ebben az esetben egyszerre tárul fel emberi és
isteni valósága. A válságok és krízisek, a tragédiák,
a kudarcok mind-mind repedések jól bebiztosított
életünk falán. Ha ekkor megengedjük Istennek,
kiárasztja világunkra a kegyelem fénycsóváit, hogy
átjárjon bennünket a belőle áradó kegyelem.”
(Minden kegyelem)
„Jézust nem hozzák zavarba a bűnösök. Annyira
szereti őket, hogy meghal értük. Miközben mi az
igazság birtokosaként állandóan rendet óhajtunk
teremteni, kitaszítjuk Jézust, aki azóta sem hajlandó
változtatni a bűnösök iránti szeretetén. Ahelyett,
hogy megpróbálta volna kiűzni a bűnt vagy
közülünk a bűnösöket, bűnné tette önmagát értünk,
hogy általa Istenben legyünk igazak. Az Ő
keresztáldozata után meg kellene értenünk, hogy
nem űzhetjük ki a bűnösöket magunk közül, mert
Jézus is velük van.” (Minden kegyelem)

„A tökéletesség nem az, hogy nem hibázunk, hanem
hogy minden elkövetett hibánk után, újra átadjuk
magunkat az Ő számára, és újra kezdünk mindent…
Ekkor új tapasztalatra teszünk szert: rájövünk,
hogy Isten az aki áthidalja a köztünk lévő
szakadékot, és életünket Isten szeretetétől hagyjuk
irányítani, átalakítani, betölteni. Így Isten szeretete
egyszerűen „megtörténik” velünk… Jézus nekünk
ajándékozta a Szentlelket, hogy teljesítsük
küldetésünket! Fertőzzük meg a világunkat az
irgalom örömhírével, hogy fürödhessen benne.” (A
lélek józan mámora)
„Az ima nem egy dolog a sok közül, amit el kell
végeznünk, hanem az egyetlen, amivel jól látjuk a
dolgokat! Nem módszer amelynek segítségével
„hozzájuthatunk” bizonyos dolgokhoz, nem előre
megváltott belépő a mennyországba. Sokkal inkább
olyan mintha most rögtön gyakorolnánk a
mennyországot. Az ima igazi Lélek-tánc.” (A lélek
józan mámora)
Laci atya eddigi lelkigyakorlatainak anyagát
megtalálhatjátok a
www.szentimreplebania.hu oldalon.
Gáspár Gabus

Január 30-án vidám farsangot tartottunk a plébánián

Itt a farsang, áll(t) a bál!

A farsang az egyik kedvenc „ünnepem”.
Ilyenkor kiélhetem kreativitásom, a gyerekek
jelmezét együtt készítjük.
Nagy izgalommal készültünk az idei
plébániai felnőtt farsangra, hiszen a „kalaposmeghívó” sok jóval kecsegtetett. Én rögtön ki is
találtam, hogy akkor ebből csináljunk versenyt,
amivel a rendezőket is megleptem.

Egy kép a gyerek farsangról

Több sapkával-kalappal készültem, de sajnos nem
voltam elég előrelátó, mert kevesebbet vittem, mint
amire szükség lett volna. Faltus Kriszti segítségével
elkezdtem a kalap-gyártást, amivel mosolyt csaltam
az arcokra. A farsangi mulatság borkóstolással
kezdődött, Tóth Bálint mutatta be nekünk a
nedűket, és közben Zoli atya vicces történeteket
mesélt, és ezt követte Zoli atya fergeteges
vacsorája. Még fel sem ocsúdtunk az ízek
sokaságából, már kezdődött is a csapatverseny. Sok
vicces, fejtörő és nyelvtörő feladat várt ránk. Sokat
nevettünk, és bár nem a mi csapatunk nyert, nagyon
jól mulattunk. (Ezúton is gratulálok a
szervezőknek)
Az
eredményhirdetés
előtt
kiosztottuk a legviccesebb, a legfurább, és a
legszebb kalapokért járó emléklapokat, aztán
gratuláltunk a nyerteseknek.
Levezetés gyanánt karaokéztunk még egy páran az
éjszakában.
Nagyon
örülök,
hogy
veletek
ünnepelhettem, és remélem, jövőre többen el tudtok
jönni.
Végh Gabi

Nagyböjti lelki nap: március 4-5
24 óra az Úrért! - Virrasztás
Szentatyánk, Ferenc pápa nagyböjt 4. vasárnapja előtti péntek-szombatra meghirdette a 24 óra az Úrért
világméretű közös imádságot, könyörgést. Ebbe mi is szeretnénk bekapcsolódni, ha nem is folyamatos 24
óra imádsággal, de 24 óra imádságos lelkülettel.
Március 4, péntek este 18.00 órakor esti mise, majd a regnum keresztútja lesz. Után 19.30-kor kitesszük az
Oltáriszentséget imádásra. És 20 órától különböző csoportjaink vezetnek imát: cursilló, női, és férfi
imakörök tagjai, egészen 22.00 óráig. Várunk mindenkit a virrasztásra! A 24-ből egy-két órát adj az Úrért!

Triduum- lelkigyakorlat
Március 5, szombat délután 14.30-tól, az esti szentmise végéig! Vezeti Varga László kaposvári plébános
atya. Két elmélkedés lesz délután a plébánián. Majd az esti mise előtt rövid szentségimádás a templomban,
készület a szentmisére. Gyónási lehetőség a mise előtt és a szentmise alatt. Varga Laci atya lelkigyakorlatos
könyveit meg is lehet majd vásárolni. Van egy kérésünk: ha valaki tud hozni kis apró édes, vagy sós
süteményt a szünetre, örömmel fogadjuk.

Nagyböjti programjaink
Hittanos kirándulás
Március 12, szombatra várjuk az általános és
középiskolás hittanos gyerekeket nagyböjti
kirándulásunkra.
Találkozó reggel 8.15-kor a Szent István téren, a
30-as busz megállójánál, a Károlyi szobor előtt. Úti
cél: Gödöllő-Máriabesnyő. A Keletiből vonattal
megyünk, oda-vissza. Visszaérkezés délután 4 óra
körül. A szép Mária kegyhelyen végigjárjuk a
szabadtéri keresztutat, átmegyünk a szentkapun,
megnézzük a kegytemplomot, lesznek szabadtéri
játékok, kis vetélkedő is.
Költség 700 Ft
vonatköltség + 2 db. buszjegy, vagy bérlet.

Gyermek kézműves foglalkozás
Szeretettel hívjuk és várjuk a plébánia aprajanagyját tavaszhívogató, húsvétváró kézműves
foglalkozásra, 2016. március 13-án vasárnap, 10
órától, a 9-es mise után a plébánia nagytermébe!
Készülünk a húsvétra, készítünk olyan díszeket,
amelyek egész tavasszal emlékeztetnek majd erre
az együtt töltött délelőttre, és ültetünk kis tavaszi
növényeket is!

Virágvasárnapi pálmakereszt-kötés:
Pálmakereszteket kötünk virágvasárnapra, azaz
pálmavasárnapra. Március 15-én, kedden, 18 órától
a plébánián. Felnőtteknek, fiataloknak, és 12 év
feletti gyerekek is jöhetnek! Vezeti Tüskés Tünde.
Virágvasárnap a 9 órai szentmise elején, a téren
áldjuk meg a pálmakereszteket, és ezekkel
üdvözöljük a Jeruzsálembe bevonuló Jézust!

Virágvasárnap:
Március 20. - 9 órakor a templom előtt
barkaszentelés,
virágvasárnapi
ünnepélyes

bevonulás, a szentmisében énekes passió. A többi
szentmisében, 11 és este 18 órakor, olvasott passió
lesz.

Gitáros keresztút
Sillye Jenő és barátainak gitáros, zenés keresztútja
fog elhangzani templomunkban. Március 19-én,
szombat este 19.00 órakor, az esti szentmise után.
Zene: Sillye Jenő, szöveg: Kovács Gábor atya. Az
állomások
között
Kovács
Gábor
atya
„Szonettkoszorú” versét mondja Borka Zsolt.
Mindenkit várunk szeretettel.

Folytatódik a filmklub
Március 12-én a januárban indult filmklub
harmadik darabja kerül műsorra a plébánián, az esti
mise után 19.00 órakor: „Ments meg Uram!” A
belépés ingyenes! Várjuk továbbá a filmjavaslatokat "találkozások" tematikára. A tavaszi
programot ezek ismeretében fogjuk összerakni és a
húsvéti számban közöljük.
A szervezők

A Szent Háromnap liturgiája a
szokásosan fog lezajlani.
Nagycsütörtök
Este 6 óra az utolsó vacsora szentmiséje. Este 9től 10 óráig szentóra, virrasztás.

Nagypéntek
Reggel 8, zsolozsma, délután 3 óra keresztút, és
este 6 órakor az Úr szenvedésének szertartása.
Gyóntatás a keresztút után!

Nagyszombat:
Reggel 8 órakor zsolozsma, majd 8.30-tól 14.30-ig
szentsír látogatás lesz. Gyóntatás 8.30 -12.00-ig.

A betegek szentsége, betegek kenete
Ki veheti fel a betegek kenetét?
A betegek kenetét az a hívő veheti fel, aki betegség
vagy öregség miatt veszélybe került.

Hányszor lehet a betegek kenetét felvenni?
A betegek kenetét ismételten fel lehet venni, ha a
beteg állapota rosszabbra fordul, vagy újabb
betegség éri. Ajánlatos súlyos kórházi műtét,
beavatkozás előtt felvenni.
Ha nincs különösebb változása betegségben, nincs
halálveszély, akkor évente van templomunkban a
betegek szentségének közös kiszolgáltatása. Ezen
részt vehet minden idős, beteg ember. Nem az, aki
náthás, vagy megfázott, vagy influenzás. Életkortól
függetlenül mindenki, akinek marékszámra kell
szednie a gyógyszereket. Az az idős is felveheti

évente, akinek fogytán van az ereje, sok a fájdalma,
sok a betegsége.

Betegek kenete, betegek szentsége
templomunkban:
Ebben az évben is lesz a betegek szentségének,
betegek kenetének közös kiszolgáltatása a
templomban. Március 15-én, kedden, nemzeti
ünnepünkön, a 11 órai szentmise keretében. A
szentmisét bemutatja: Repcsik Gyula plébános úr, a
pestújhelyi Salkaházi Sára templom plébánosa. Aki
szeretné felvenni a betegek szentségét, iratkozzék
fel rá a sekrestyében. A szentmise után kis agapé,
ebéd lesz a betegek részére a plébánián! Az agapé,
az ebéd a plébánia és a plébános ajándéka, nem kell
hozni rá semmit sem.

Bölcsességek
„Elnézést kérek, de egy család sem tud meglenni
családfő nélkül. És ha egy férfi nem vállalja a
családfő szerepet, az úgy átcsúszik a nő kezébe,
mint a sicc. Vagy átcsúszik a három éves gyerek
hisztériájának a kezébe, aki elkezd szabályozni. Én
azt látom például, mint pszichológus, hogy
rengeteg gyereknek nincs semmi más baja,
minthogy nincs olyan erő az életében, aki azt
mondaná, hogy NEM. Eddig öregem. Nincs
tovább. Nem! - Miért? Mert én így akarom!” Popper Péter pszichológus
A jó, amit ma teszel, holnap már feledésbe megy,
mégis tedd a jót! A becsületesség s őszinteség
sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt!

Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap
alatt, mégis építs! Az embereknek szükségük van
segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet, mégis
segíts! A legjobbat add a világnak, amid csak van,
s ha verést kapsz cserébe, mégis a legjobbat add a
világnak, amid csak van! – Boldog Kalkuttai Teréz
anya
Nincsen erényes cselekedet a megkísértés
tapasztalata nélkül, nincs hit megpróbáltatás nélkül,
nincsen harc ellenség nélkül. Jelenlegi életünk
cselvetések és harcok közepette folyik. Ha nem
akarjuk, hogy csalódás érjen, őrködnünk kell, ha
győzni akarunk, harcolni kell. – Nagy Szent Leó
pápa

Utasbiztosítás helyett – Európai Egészségbiztosítási Kártya

Nem csak a római zarándoklatunkra utazók figyelmébe….
Persze ezt nem fogják reklámozni a biztosítók….
Mi az Európai Egészségbiztosítási Kártya?
Egy olyan ingyenes kártya, amelynek révén
ideiglenes tartózkodása során Ön az EU bármelyik
28 tagállamában, valamint Izlandon, Norvégiában
és Svájcban igénybe veheti az állami egészségügyi
ellátást, amennyiben arra orvosi szempontból
szüksége van, ugyanolyan feltételekkel és
költségek megfizetésével (bizonyos országokban
ingyenesen), mint az adott országban biztosítással
rendelkező személyek.
A kártyákat az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár bocsájtja ki ingyenesen. Néhány perc alatt
megkapható, és nem is kell messzire utazni, csak 4
metró megálló, az Árpád-hídnál.

Nem helyettesíti az utazásbiztosítást. Nem
jogosít magánfinanszírozású egészségügyi ellátás
igénybevételére, és segítségével nem fedezhetők az
olyan költségek, mint pl. visszaútra szóló
repülőjegy,
vagy
az
ellopott/elveszített
vagyontárgyak értéke.
Nem fedezi az Ön költségeit, ha kifejezetten olyan
céllal utazik, hogy orvosi kezelést vegyen
igénybe,
Nem garantál ingyenes szolgáltatásokat. Miután
az egyes országok egészségügyi rendszere más és
más, ezért előfordulhat, hogy azok a szolgáltatások,
amelyekért hazánkban nem számolnak fel pénzt,
egy másik országban nem ingyenesek.

Apró változás lesz templomunkban, a nagycsütörtöki szentmisében
Jézus a tanítványai lábát mossa: a plébános a plébánia egy-egy működő csoportja képviselőjének mossa meg
a lábát nagycsütörtök este. Minden plébánia csoport jelöl majd egy-egy embert, aki részt vesz az utolsó
vacsora szentmiséjén! A csoportok: egyháztanács – áldoztatók – hitoktatók – cursillósok – nyugdíjasok felnőtt imacsoportok - rózsafüzér társulat – ifjúság – regnum – ministránsok - nagyobb hittanosok – énekkar.
Így szavazta meg plébániánk képviselőtestülete.

Kajtár Edvárd: Miben áll a nagycsütörtöki lábmosás
szertartásában beállt változás?
Január 21-én hozták nyilvánosságra Ferenc pápa
döntését, miszerint a nagycsütörtöki lábmosás
szertartásában mostantól nők is részt vehetnek. Az
alábbiakban Kajtár Edvárd, a Magyar Liturgikus és
Egyházzenei Intézet irodavezetője írásából idézünk
a változással kapcsolatban.
Szent János evangéliumában leírtakat (13,1–15)
követve évszázados hagyománnyá vált a római
egyházban, hogy a nagycsütörtök esti szentmiséhez
kötötten a szentmisét bemutató püspök vagy pap
megmossa tizenkét férfi/fiú lábát.
E gesztus értelme tehát alapvetően kettős:
a) Ugyanazt tenni, amit Jézust tett: „Példát adtam,
hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg.”
b) Ünnepelni és átélni azt a szeretetet, amely Jézus
egész húsvéti misztériumának a lényege:
üdvösségünkért kiüresítette önmagát, szolgává lett,
életét szeretetből mindenkinek odaadta.
E két szempont nyilván nem választható el
egymástól. Amikor ugyanis az egyház egy rítusa
„utánozza” (!) Jézust, azt kegyelmi okokból teszi: a
cselekménnyel részesei leszünk annak a
kegyelemnek, üzenetnek, erőnek, amit és amiért
Jézus azzal tett, megvalósított.
A liturgiatörténet évszázadai során a különböző
szertartásrendek e két fent említett pólus
valamelyikét hangsúlyozták utasításaikban, Ferenc
pápa az utóbbinak adott nyomatékot azzal, hogy
Jézus üdvözítő szeretetének egyetemes jelére
irányítja a római rítusú katolikusok figyelmét e
szimbolikus cselekményben.
Fontos tehát, hogy formailag lehetőleg ugyanúgy
jelenítsük meg Jézus tettét, ahogyan ő tette, de
fontosabb a formai „utánzásnál” e cselekmény
tartalma, üzenete: az egyház pásztorai ugyanúgy
adják oda életüket mindenkinek, ahogyan ezt Jézus
tette, és e gesztussal azt kifejezte. Jézus csak a
férfiak, az apostolok lábát mosta meg, de utasítása
– „példát adtam, hogy amit én tettem, ti is tegyétek
meg” – az apostolok egyetemes küldetésére
vonatkozik. Jézus szavait, ugyanis – „nektek is meg
kell mosnotok egymás lábát” – a római egyház nem
mindig értelmezte úgy, hogy ezt a gesztust a

klerikusok csak egymás között gyakorolják. A
középkorból fennmaradt miseutasítások (ezeket
hívjuk általában rubrikáknak) között találunk
olyanokat, amelyek szegényekről vagy fiatal
fiúkról beszélnek, és nemegyszer olyanokat is, ahol
nem pontosan tizenketten vannak a „lábmosottak”.
Talán nem túlzás azt állítani, hogy e gesztus
címzettjeinek egyházi helyzete és a létszámuk
rugalmasan alakítható volt mindig is. A II. vatikáni
zsinat utáni új misekönyv (1970-ből) már csak
annyit írt elő, hogy a lábmosásra kiválasztottak
férfiak legyenek: létszámuktól, társadalmi és
egyházi helyzetüktől függetlenül.

Az eddig csak férfiaknak fenntartott gesztus tovább
„nyílik”: a lelkipásztorok olyan hívekből állítsák
össze a kiválasztottak csoportját, amely Isten
népének változatosságát és egységét egyszerre
jelzi. „E csoportba tartozhatnak férfiak és nők, és
ennek
megfelelően
fiatalok
és
öregek,
egészségesek és betegek, klerikusok, Istennek
szenteltek, laikusok” – olvassuk szó szerint a
rendelkezésben.
A
kiválasztottakat
a
nagycsütörtöki mise előtt fel kell e cselekményre
készíteni, és – ahogyan a dekrétum hangsúlyozza –
e felkészítésnek nemcsak technikai jellegűnek kell
lennie (hogyan fog történni a lábmosásuk), hanem
hitbéli és spirituális jellegűnek is: e gesztus nem
emeli őket a többi hívő felé, és fontos, hogy tiszta
lélekkel és megrendült, örömteli szívvel fogadják
azt.
(a Magyar Kurir cikke nyomán)

Húsvét, a feltámadás ünneplése templomunkban
Húsvéti vigília
Március 26, szombat éjjel a szent éjszaka. A húsvéti vigília, a feltámadási szertartás este 8 órakor
kezdődik a sötétség beállta után. A feltámadási szertartást a gyertyás körmenet zárja a téren. A szertatás
vége kb. 22.30 órakor lesz.

Húsvétvasárnap
Nyári időszámítás kezdete, egy órával kevesebbet lehet majd aludni.
Ezért a szokásos húsvéti ételszentelés reggel 9 óra előtt 5 perccel lesz, a szentmise előtt, már a nyári
időszámításban!
9 órakor ünnepi szentmise. A mise után a gyerekeknek csokitojás keresés lesz a templom kertjében.
11 órakor ünnepi énekes-orgonás szentmise. Este 6 órakor orgonás szentmise.

Tagja vagy az Egek Királynéja Főplébániának?

Főplébániánk tagjai
Ki lehet tagja az Egek Királynéja Főplébániának?
Szerepelsz a plébániai névjegyzékben?
Nem csak azok, akik a Főplébánia területén laknak. Mindazok, akik ide járnak templomba, ide kötődnek, ide
fizetnek egyházi adót. Jelenlegi szabályozás szerint a temetés és az egyházi házasságkötés kötött a területileg
illetékes plébániához. Ha nem a területi plébános végzi, akkor ezekhez úgynevezett elbocsájtót kell kérni.
Minden más esetben, mint keresztelő, elsőáldozás, bérmálás, szentmisére járás, stb. mindenki szabadon
választhat, mely plébánia közösséghez templomhoz csatlakozik. Amikor valaki befizeti egyházi hozzájárulását,
régi nevén az egyházi adót, akkor regisztráljuk. Ilyen személy 198 fő volt, és a családtagjaik. Hisz régen
párbérnek is hívták, mert családonként, páronként fizetik. Így körülbelül 300 főről van szó. Persze ehhez
hozzátartozik az is, aki segélyt kap. Jelenleg 23 állandó segélyezettünk van. És persze tag az is, aki felnőtt korú
tanuló, és ezért nem fizet egyházi adót. És regisztrálhatna mindenki, aki ugyan nem kap segélyt, de fizetni sem
tud. Aki nem tag (például nem fizet egyházi adót), elvileg nem választhatna a képviselőtestületi választásokon,
és nem lehetne választható sem képviselőnek, sem egyéb megbízott személy (csoportvezető, áldoztató, hitoktató
stb.) A protestánsok nyilvánosan ki szokták függeszteni a névsort (sok helyen még a pénz összegét is melléírják.
Mi ilyet nem tervezünk, de a plébánia irodában bárki utána nézhet, hogy szerepel-e e névjegyzékben. Sőt van
kérésünk, aki több személyre fizet, mint például férj-feleség, amikor az iroda közelében jár, kérjük, pontosítsa
magát a névjegyzékben. A banki átutalásnál kérnénk cím megadást. (Az egyházi hozzájárulást legegyszerűbb
befizetni a sekrestyében, vagy a plébániai irodában, ez nem jár költséggel. De lehet átutalással, sárga plébánia
csekken. Mindenki annyit ad, amennyit tud és akar. Az ajánlott nagyságrend a nettó jövedelem 0,5 %-a)

Templomi mosdó-WC
Egy év óta húzódik, halasztódik a templomi WC-mosdó kialakítása, mert nincs rá anyagi fedezet. Nagyon sok
gyerekes, családos számára, de idősek számára is jó lenne, ha volna a templomunkhoz kötődően egy mosdó.
Sokan azért sem mernek jönni hosszabb szertartásra, vagy hideg időben, mert nem tudnak mosdóba eljutni.
És persze zavaró, ahogy mostanában egyesek rászoktak a szentélyen keresztül az egy szem szolgálati mosdóba
bemenni, akár mise alatt is. (Változik a világ.)
Természetesen nem a templomban belül lenne a mosdó. A bejárattól jobbra hátul bizonyára ismerős a lourdesi
barlang, Szűz Máriával. Mellette van egy ajtó, mely nem vezet sehová. Az északi kórusfeljáró tükörképe, de itt
nincs csigalépcső. Nos, az előcsarnokban a két oldali csapóajtó nagyon régóta le van zárva. Onnan nyílóan
szeretnénk egy kis helyiséget elkeríteni a templomból. Belülről a templomból nézve úgy nézne ki, mint az
előcsarnok, ugyanolyan fa díszítésekkel, faanyaggal, nem átlátszó betétekkel és üvegezéssel. Mivel a faanyag
elkészítése is drága, kell vízszerelés, villanyszerelés, hosszú csatorna vezetés, így sokba kerülne. A tervek
elkészültek, de nincs hozzá fedezet. 3-3,5 millió Ft lenne a kialakítása. Kiteszünk a templom közepére egy
perselyt: templomi mosdó javára. De várnánk nagyobb felajánlásokat is azoktól, akik ezt megtehetik. Akár
személyesen az irodában, vagy a sekrestyében leadva, de átutalással és csekken is megjelölve a célt: templomi
mosdó javára. Köszönettel várjuk kedves híveink nagylelkű adományait erre a célra is.

Szent-Gály Kata: Az érthetetlen bölcsesség
Az Úr elénk imádkozta a Miatyánkot
mégis, kétezer év alatt sem tudtuk megtanulni,
ma is elhibázzuk már a harmadik kérésnél,
és így módosítjuk a szöveget:
legyen meg a mi akaratunk.
Egy régi, orosz népmese szerint
az öreg paraszt
kihallgatást kért az Úristentől,
és panaszt tett az időjárás ellen.
Engedd meg -- szólt,
hogy a következő esztendőben
én irányíthassam a fellegek járását.
Meg fogod látni,
sokkal bőségesebb lesz a termés,
hiszen parasztember vagyok,
és tudom, mi kell a földnek.
Legyen kívánságod szerint -válaszolta az Úr,
s ettől kezdve
csodálatosan nőtt a paraszt gabonája.
Mégis, mikor elérkezett a betakarítás ideje:
kevés volt a szem, és az is hitvány minőségű.
Az öreg paraszt ismét az Úristen elé járult.
Uram, nem értem, mi történhetett:
mindent megadtam,
amit csak jónak láttam.
Sütött a Nap, esett az eső, amikor kellett -és íme, alig van kenyerünk.
Az Úr rátette szent kezét
az öregember bánatos fejére.
Kedves fiam, jól gazdálkodtál a fénnyel,
és jól irányítottad a földre az esőt is,
csak éppen kihagytad a nehéz időket,
csak elfelejtettél szelet és vihart kérni,
pedig ezek nélkül nincs elegendő
és acélos termés.
Nem baj, ha nem értjük Isten végzéseit:
Isten azokat a saját bölcsességéhez szabta.
A megváltás megváltoztatta az eddigi rendet:
a bűn okozta szenvedés
beáll az üdvösség szolgálatába,
s ezentúl a kereszt,
melyre az élet lassan fölfeszít bennünket,
felemelhet a Földről a Végtelen felé.
Isten nagy rom-eltakarító,
és különféle vállalati emberekkel dolgoztat,
de mindig Ő a munkaadó,

és Ő a tervezője az új lakóháznak,
melyben otthont akar magának
a Háromság egységében.
A szenvedés mindig születési kín:
egy Krisztussá-alakulás lehetősége,
és azután már mi sem fogunk visszaemlékezni
a fájdalmakra,
akár az asszony, ha megszülte gyermekét.
Csak az a szenvedés érdemli meg
a Kereszt nevet,
melyet szeretettel hordozunk,
mint Krisztus.
Hidat nem építenek szórakozásból,
annak célja van:
az út lerövidítése,
másokhoz való eljutás.
A távolság áthidalására embertől Istenig,
a testvérekig,
sőt igazi énünkhöz is,
szükségünk van a Kereszt pallójára.
Ha így nézed:
az öröm és a fájdalom Isten jobb és bal keze
mindegy lesz,
hogy melyikkel ölel magához,
csak átöleljen.
A szenvedés olyan,
mint a tengerek sós vize:
ha fel tud szállni az égig,
elveszti minden keserűségét,
és áldásként hull vissza reánk.
A Keresztről könnyű szép szavakat mondani,
de akkor szeretni, amikor rajta vagyunk:
Krisztus követésének legnehezebb állomása.
Ne félj, ha Isten keresztülhúzza terveidet:
csak a tieidet húzza keresztül,
de nem az övéit.
Az emberi élet a hit ideje,
s az Isten szeretetébe vetett hitünk
próbája az,
amikor saját,
külön bejáratú Olajfa-kertünkben
akaratunkat hozzáadjuk az Atya tervéhez,
és itt is Abbának szólítjuk Őt.
Ne a keresztet szeresd, az embertelen,
hanem a Kezet,
mely válladra teszi.
Az élet érthetetlen keresztjei
lehetőséget adnak nekünk arra,

hogy bemutassuk
az emberi értelem legnagyobb hódolatát
Isten szeretete és bölcsessége előtt.
Ahogyan Krisztus halálig való engedelmessége
életet szerzett nekünk,
úgy a mi engedelmességünk:
az egyénenként nekünk szóló
isteni terv teljesítése,
másokra is kegyelmet könyöröghet.
Ha nem tudsz könnyíteni kereszteden:
szebb, ha úgy viseled,
hogy csak neked fájjon.
Ne sajnáltassuk magunkat a szenvedésben:
az Úr vigasztalását veszítjük el vele.

Ez a vigasztalás azonban nem édesség,
hanem az isteni Akarat
teljesítésének az öröme,
valami végtelenül egyszerű belső éltetés
a Lélek által,
vagyis egység Krisztussal.
Ha Isten ránk is mérte a keresztet,
a mód, ahogyan viseljük,
tetszésünkre van bízva.
Amikor nagyon sötét napjaid vannak,
keresd Máriát,
a Tenger Csillagát.
Ha sokáig nézed:
meg fog telni fénnyel a szemed.

Apróhirdetések
Kis albérlet: Egyedülálló középkorú, szelíd hölgy, egy kamasz gyermekkel szolid albérletet keres, konyha
és fürdőszoba használattal. Sürgős! Kis alapterület is elég. A közvetítő a plébánia.
Betegsegítő: Agilis nyugdíjast keres egy család, édesanyjuk délelőtti felügyeletére, ebédeltetés,
gyógyszerbeadás, és arra, hogy ne legyen egyedül. Kb. 9-12-ig. Jelentkezés a plébánián.
Irodai segítő:
A plébánia irodába kérnénk önkéntes segítőt. Olyat, aki az anyakönyvi névjegyzékek, indexek, a névjegyzék
karbantartásában segítene. Az indexek írásához csak szépírás kell, a névjegyzékhez némi számítógépes
ismeret. Aprólékos, lassú munka.
Kertépítő-kertész
A plébánia kertjébe sokféle növény lett elültetve, évelők, szépen megtervezték. Sajnos sokuknak a nevét sem
ismerjük pontosan. Mindegyik más-más igényű. Jó szándékkal mindegyik meg lett nyesve a tél előtt, de nem
biztos, hogy csak ez kell nekik. Volna-e olyan hívőnk, aki rendszeresen ránézne a kertre, és tudna tanácsot
adni? (Esetleg a kert gondozásában is részt venni?) – Megköszönnénk.

IMA A KERESZT ELŐTT
Assisi Szent Ferenc ajkán akkor hangzott el ez az ima, amikor a San Damianó-i keresztről így szólt hozzá
az Úr: „Menj, Ferenc, és építsd fel házamat, mely, mint látod, romokban hever.” Sokat elmélkedett erről az
imáról. Mi is haszonnal el-el gondolkodhatunk ezeken a szavakon.

Fölséges és dicsőséges Isten,
ragyogd be szívem sötétségét,
és adj nekem
igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet,
érzéket és értelmet, Uram,
hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat.

Főplébánia Hírlevél
Az Újpesti Egek Királynéja Főplébánia időszaki lapja. Megjelent 650 példányban.
Szerkesztette: Horváth Zoltán plébános. Nyelvi lektor: Mátyus Norbert.
A következő szám húsvétra jelenik majd meg. Várunk írásokat, beszámolókat március 20-ig az újságba.
Irodai szolgálat a plébánián: hétfő, szerda, péntek 15-17.30 óráig. Telefon: 369-2895
E-mail: iroda@egekkiralyneja.hu - Honlapunk: www.egekkiralyneja.hu rendszeresen frissül!

