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Plébániai, templomi adventi programok
Adventi koszorúkötés
Adventi koszorúkötés lesz a plébánián,
december 2, szombat délelőtt 9-12 óráig.
Vidám
hangulatú,
imádságos
közös
koszorúkötést szervezünk a plébániára. Bárki
jöhet! Hozzájárulás az anyagokhoz: 500
Ft/koszorú. Ha tudsz, hozz magaddal ollót,
metszőollót. De hozhatsz díszítő anyagokat
is! Természetesen mindenkit várunk, de nem
arról szól, hogy bárki is 500 Ft-ért
összeválogat fenyőt, koszorú alapot, díszeket,
és elviszi. Csak helyben, a közös készítésre
vonatkozik. Előny a közös munkánál: lesz, aki
segít a koszorúkötésben, megmutatja a
technikáját, szép ötleteket láthatsz másoktól.
Adventi gyertyagyújtások
Ünnepélyes
gyertyagyújtások
lesznek:
minden adventi szombat este az esti 6 órai
szentmise elején. Ezenkívül minden vasárnap
reggel a 9 órai szentmise elején.
Roráté szentmisék
Ebben az évben is lesznek adventi hajnali ún.
roráté szentmisék, 6.30 perckor, minden
hétköznap, hétfőtől szombatig. Sötétben
kezdve, és világosban befejezve. Körülbelül
7.05 - 7.06 percig tart egy-egy szentmise.
Ebben az évben is mécsesekkel, gyertyákkal
megvilágított, hajnali félhomályos templomban lesznek a szentmisék. Az elmúlt években
általában 80-100 fő körül ingadozott a
résztvevők száma. Az idei advent a
legrövidebb. Próbáld meg, hajnali szentmisével kezdeni a napot! Hidd el, egész más
lesz annak a napnak a lelkülete, hangulata,
imádkozz velünk együtt, ha teheted! Adventi
hétköznapokon ezért nincs esti mise!

Napi elmélkedések
Advent minden napjára készít plébános
atyánk, Horváth Zoltán napi gondolatokat.
Olvashatóak lesznek a plébánia honlapján is,
de kérésre szívesen megküldjük e-mailben is!
www.egekkiralyneja.hu. adventi gondolatok
címszó. Aki nem tud részt venni a hajnali
szentmiséken, a napi gondolatokat elolvasva
is tud karácsonyra készülni!
Szentségimádások
Mint minden pénteken, adventben is
folytatódnak
a
szentségimádások
a
sekrestyében. Reggel 8 órától, délután 5 óráig
csendes szentségimádásra hívunk mindenkit
a sekrestyébe!
Mézeskalács sütés
Ebben az évben is lesz mézeskalács sütés a
plébánián. December 9, szombati napon.
- Délelőtt 9 órától a családoknak, gyerekkel
együtt! A kérés: 12 év alatti gyerek csak
szülővel együtt jöjjön! - Délután 14.00 órától a
felnőtteket várjuk gyerekek nélkül.
- Lehet hozni díszítő anyagokat. Minden más
rendelkezésre áll a plébánián. A szükséges
mennyiségű tésztát Zoltán atya előkészíti. A
kérés éppen ezért: aki szeretne jönni,
jelentkezzen előre. A levelező listán is lesz
jelentkezési lehetőség, jelentkezési felület, de
a templomba kitett kis ívre is fel lehet iratkozni,
lehet jelentkezni e-mailban, SMS-ben. Nem
mindegy, hogy 30, vagy 60 fő jön el.
NEK előadás, adventi készület
Folytatódik a „Hiteles, lelkes emberek” sorozat
a plébánián. A Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszusra való felkészülés jegyében,

havonta hívunk egy-egy előadót. December 9,
szombat este 7 óra a következő alkalom.
Vendégeink: Horváth M. Erzsébet nővér,
Jézus Kistestvérei közül, és Hajba Erzsébet a
Názáret Közösségből.
Mikulás műsor
Ebben az évben is eljön a gyerekekhez Szent
Miklós képviselője, a Mikulás! December 10,
advent 2. vasárnapján, a 9 órai gitáros
szentmise után. A változás, hogy nem a
templomban, hanem a plébánia emeleti
nagytermében lesz az ünnepség a szentmise
után kb. 10 óra néhány perckor! Minden
kisebb, nagyobb gyereket várunk!
Főtéri gyertyagyújtás
Minden évben szokott lenni a Főtéren,
(Trombita tér), a templom mögötti színpadnál
egyházi, imádságos gyertyagyújtás. Ebben az
évben is lesz, de a szokásostól eltérő módon.
Az újpesti egyházak közösen, ökumenikus
formában gyújtjuk meg advent 2. gyertyáját.
Az időpont december 10, vasárnap délután
17.00 óra. Remélhetőleg eljön minden
katolikus, református, evangélikus, baptista
felekezet, lelkészi képviselettel. Hogy jól
sikerüljön, mindenkire számítunk. A gyertyagyújtás
előtt
16.00
órakor
közös
megimádkozás, felkészülés lesz templomunkban, melyre mindenkit hívunk. De pontos
16.00 órai érkezést kérünk! Tarts te is velünk!
Gyermek roráté szentmise
Természetesen minden hajnali szentmisére
várjuk a gyerekeket is, ministránsokat is, akik
korán fel tudnak kelni, és akiket a szülők, vagy
nagyobb testvérek el tudnak kísérni.
December 11, hétfőn 6.30 órakor külön hajnali
szentmise lesz a gyerekekért, gyerekeknek.
Várunk rá minden kisebb-nagyobb gyereket!
Karácsonyi ajándékkészítés
Ebben az évben is szervezünk karácsonyi
ajándékkészítést.
Kisebb
és nagyobb
gyerekek részére. December 17, vasárnap, a
9 órai szentmise után a plébánián, körülbelül
délig. Addig a szülők otthon elkészíthetik a
finom ebédet, vagy elintézhetnek egy
vásárlást.
Gyónási lehetőségek
Ebben az évben is lesz külön gyónási
lehetőség karácsonyra.
Mohos Gábor atya, a Püspöki Kar titkára
szokás szerint hónap első vasárnapján

gyóntat, december 3-án 9 órakor. Urbanek
Rudolf piarista atya minden vasárnap gyóntat
a 11 órai szentmise alatt. A plébános atyánál
a szombat, és vasárnap, az esti szentmisék
előtt lehet gyónni, már fél órával a kezdés
előtt! (Korlátozottan a 9 órai, és a 11 órai
misék előtt is lehet gyónni, két–három
gyónóra van idő.)
Rendkívüli gyónási lehetőségek a plébános
atyánál: dec. 19-23 között, hétfőtől szombatig,
a hajnali misék után a templomban.
December 21, csütörtök este, a betlehem és
karácsonyfa állítás alatt, 18.15-től a
templomban, addig, amíg akad gyónó!
December 22, péntek este a plébániai
kápolnában,
17.30-tól.
December
23,
szombat délelőtt 9 órától 10 óráig a
templomban!
Pásztorjáték
Templomunk karácsonyi ünnepsége, a
hittanos gyerekek pásztorjátéka december
24-én, vasárnap délután 4 órakor lesz a
templomban! – Azért 4 órakor, hogy a kisebb
gyerekek, a délután altatás után is ide
tudjanak érni!
Betlehem állítás
A templomi betlehem és karácsonyfák
felállítása december 21-én, csütörtök este
lesz a templomban. Este 6 órára hívunk
férfiakat segíteni. Este 7 órára hívjuk a
fiatalokat, lányokat, asszonyokat a díszítésre,
és rendrakásra. Ha sikerülne kitakarítani
ekkor, nem kellene külön takarítást szervezni.
Ha nem sikerülne a karácsonyi takarítást
csütörtök este befejezni, akkor péntek reggel
a hajnali mise után folytatjuk!
Advent 4. vasárnapja, vagy Szenteste?
Vagy mind a kettő? Sőt az éjféli szentmise?
December 24-e Ádám-Éva napja, még az
adventhez tartozó böjti nap. A karácsony
ünnepe csak a sötétedés után kezdődik. A
régi időszámítás szerint nem éjféltől
számították a következő napot, hanem a
sötétedéstől. Így kezdődik karácsony már 24én a sötétedéskor, és hasonlóan húsvét
vasárnapja is a szombati éjszakával.
Ebben az évben viszont advent 4. vasárnapja
pont vasárnap. Mikor lesznek tehát az advent
4. vasárnap szentmisék? Szombat este 6 óra,
vasárnap reggel 9, és délelőtt 11 órakor!
Akinek zsúfolt lesz a vasárnapja, ajánljuk a
szombat esti 6 órai előesti szentmisét, amely
már érvényes vasárnapra!

Éjféli szentmise:
December 24-én, az éjféli szentmise pontban
24.00 órakor kezdődik. Előtte a templomot
23.15-kor nyitjuk.
Karácsony ünnepe
December 25, hétfő, karácsony, Urunk Jézus
Krisztus születésének főünnepe. A szokásos
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miserend lesz templomunkban! Délelőtt 9, 11,
és este 6 órakor!
Karácsony nyolcadának második napja,
december 26, Szent István diakónus ünnepe.
Egy ünnepi szentmise lesz templomunkban,
délelőtt 9 órakor!
Minden program megtalálható a honlapon,
a naptárban!
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Főplébánia Hírlevél karácsonyra
Karácsonyra szeretnénk megjelentetni a
Főplébánia Hírlevél ünnepi számát. Ehhez
várunk beszámolókat a plébániai hitéletről,
csoportokról, programokról. De várunk cikket
karácsonyi, év végi családi szokásokról,
hagyományokról. Bárki írhat. A leadási
határidő: december 21, hétfő este 19.00 óra
Adomány gyűjtés
Ruha és játékok
Folyamatosan gyűjtünk jó állapotban levő
használt ruhákat a plébánián, leadni
irodaidőben lehet. Szerdán és pénteken
délután, valamint hittanórák előtt, után. A
kérés, hogy régies, ódivatú, műszálas ruhákat
ne hozzanak! Tudjuk, a legtöbb esetben
sajnálják kidobni például a nagypapa,
nagymama hagyatékát. De amit nem venne
föl, azt más sem venné föl. El lehet vinni
valamely konténerbe, gyűjtőbe. Jó állapotú,
kinőtt, kihízott, megunt és tiszta ruhákat
szeretettel várunk továbbra is!
Karácsony előtt játékokat is gyűjtünk. Már
nem használt, de jó állapotban levő játékokat
is szívesen fogadunk! Ezeket is javarész
Vécsre juttatjuk, a szegény Mátra alji faluba!
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Tartós élelmiszer és pénzadomány
A következő két hétben szívesen fogadunk
tartós élelmiszert a szegények karácsonyára.
Le lehet adni a sekrestyében, vagy a plébánia
irodában. Pénzadományokat a templom
bejáratánál levő álló perselybe is várunk,
amelyre az van írva: rászorulók karácsonyára.
Irodai szolgálat új rendje
Novembertől új irodai szolgálati rend van.
Ezentúl szerdán és pénteken délután 3-1/2 6
óráig van irodai szolgálat. Természetesen a
plébános atya elérhető a szentmisék után,
egyéni megbeszélt időben, és sürgős esetben
máskor is telefonon!
Új áldoztatónk
Dr. Kőrössy Gábor doktor úr személyében új
áldoztatónk van. Elvégezte a tanfolyamot.
Aktív tagja a plébániánknak: cursilló,
egyháztanács,
bibliaóra,
és
segítési
munkákban is részt vesz. Főleg a 11 órai
szentmiséken fog az áldoztatásban segíteni.

Rászorulók nevei
Plébánia karitászunknak néhány rászoruló
család, nyugdíjas, hátrányos helyzetű
személy segítésre van lehetősége. Ha tudunk
ilyen személyről környezetünkben, név, cím,
elérhetőség megadásával
jelezzük a
plébános atya, a plébánia, vagy karitász
vezetőnk felé.
Főplébániai Hírlevél
Az Újpesti Egek Királynéja Főplébánia időszaki lapja. Megjelent 600 példányban.
Szerkesztette: Horváth Zoltán plébános atya.
A következő lapszám karácsonyra jelenik meg!

Krisztus a Királyunk!
Adventtel kezdődik az új egyházi év, a karácsonyra való csendes előkészület ideje. Az advent
első vasárnapját megelőző vasárnapon /idén november 26-án/ köszönti a katolikus egyház
Krisztus Király Ünnepét. Krisztus királyságának liturgikus ünneplése viszonylag új keletű – XI.
Piusz pápa rendelte el a megemlékezést 1925-ben. A gondolat maga azonban nagyon régi, az
első keresztény közösségek idejére vezethető vissza. A filippiekhez írt levélből idézett himnusz a
feltámadás révén dicsőségbe emelt Krisztus méltóságát a királykoronázás jellegzetes
mozzanataival írja le:
„Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek,
hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban,
s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.” (Fil 2,10-11)
A fölmagasztalás megfelel a trónra való ültetésnek, minden nyelv megvallja a koronázáshoz kötött
ünnepi üdvözlésnek, a térdek meghajlása pedig a hivatalos hódolatnak. Amikor az első
keresztények a megdicsőült Jézust Uruknak szólítják és hittel vallják, hogy ő az Úr, a kifejezés
mögött az uralkodói méltóság nyer hangsúlyt. Az evangéliumok is érzékeltetik, hogy a Jézus
keresztjére rakott felirat: ő a zsidók királya, bár eredeti szándéka szerint az elítélést jelzi, mégis
komoly igazságot fejez ki a hívő szemlélő számára. Idén december 3-án veszi kezdetét az advent,
amely a karácsonyra való lelki felkészülés négy vasárnapot felölelő időszaka. Jézus születésének
ünnepére való várakozást a böjt, a bűnbánat és a tettekben megnyilvánuló jócselekedetek mellett
a kifejezetten csak erre az időre jellemző katolikus szertartások és szokások is segítik. Ezek
dátumait olvashattátok újságunk első 3 oldalán.
Jézus Krisztus! Te vagy az Igazság és
Igazságosság királya. Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus! Te vagy az irgalom és
jóság királya! Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus! Te vagy a Szeretet és
Békesség királya! Uram, irgalmazz!
Krisztus, a Király, nézzétek, feláll,
Hangosan kiált, halljátok a Királyt:
"Akinek lelke szomjasan ég,
jöjjön énhozzám és igyék.
Hozzám jöjjetek, bennem higgyetek
és forrás támad, élő víz árad belőletek."
Krisztus, a mi Királyunk, jöjjön el a Te
Országod! Jézus Krisztus Szívének Országa,
uralkodj a szívünkben!

Advent 2017
Jézus kortársai folytonosan keresték, hol találják meg azt a személyt, akiben a próféták
jövendölései beteljesednek, és ugyanakkor megfelel boldogság utáni vágyuknak is. Jeruzsálem
utcáin ma is lehet találkozni olyan zsidókkal, akiknek legfőbb és egyetlen foglalkozásuk az, hogy
várják a Messiást. Sajnos ők megragadtak az Ószövetségnél.
Természetesen a lelki kutatásnak az útját egyszer mindenkinek végig kell járnia. Ezt tesszük mi
is az adventi szent időben, de mi azt a Megváltót keressük, akiről a tanítványok tanúságot tettek,
és azt, akivel a szentségekben, imádságainkban már találkoztunk.
Barsi Balázs atya írja: „Advent hajnalának sötétsége jól kifejezi azt a homályt, amely mindannyiunk
szemét borítja. De más tükörben és homályosan látni, mint egyáltalán nem látni. Amíg e földön
vagyunk, a szentek igazi közössége kétféle módon nyilvánul meg: hol együtt kiáltunk Jézushoz
egymás terhét hordozva, hol együtt hirdetjük csodás tetteit. Az előbbi csak földi életünk
Adventjének lehetősége, ezért is meg kell becsülnünk, az utóbbi viszont már a mennyország
kezdete.”

