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Szűzanyánk oltalmában
Egek királynéja, Mária segíts! Jézusnak szent anyja, Mária segíts!
Ó segíts mirajtunk, kik hozzád sóhajtunk, Mária segíts!
Amikor belépsz templomunkba, érzed Szűz Máris segítségét, erejét?
Ott áll gyönyörű szobra, szép neogótikus főoltárunkon. A szobor valamikor 1884-ben készült
Tirolban. Mária jobbján a kis Jézus. Szinte ránk tekint, amikor elé járulunk. Kissé lesütött szeme,
mosolygó arca mindig biztatóan tekint le ránk. Hozd ide Jézushoz kérésed, bánatod, örömöd. Én
anyai jóságommal téged is karjaimba veszlek. Habár templomunkban ezen gyönyörű szobor
körül még nem jegyeztek fel különleges csodákat, hiszem, hogy sok-sok lelki gyógyulás történt
már Szűz Mária hathatós közbenjárására. Búcsúi ünnepünkön különösen is kérjük őt!
Szűz Mária, Édesanyánk, Egek Királynéja! Vedd oltalmadba egyházközségünk minden tagját.
Minden ide betérőt erősíts meg hitében, és mutasd meg neki a Jézushoz vezető utat.
Szűz Mária Egek Királynéja, akinek karjaiban ott van a kis Jézus.
Mária az, aki megmutatja Fiát; Ő segít abban, hogy meglássuk és megérintsük Jézust és
karjainkba vegyük. Mária tanít meg bennünket, hogy a szív szemével elmélkedjünk Jézusról és
Róla szóljon az életünk. Amikor e szép szobor előtt térdelünk, imádkozunk, ennek minden pillanata
alkalom lehet arra, hogy megtapasztaljuk a Mi Asszonyunk szerető jelenlétét, aki segít, hogy
találkozzunk Krisztussal az elmélkedés csöndjében, az imádságban és a testvériségben. Mária
segít, hogy találkozzunk az Úrral, mindenekelőtt a szentmisében, az Igében és a megszentelt
kenyérben, amely mindennapi lelki táplálékunk.
Szűz Mária, Egek Királynéja! Hogyan találjuk meg a helyes földi utat, ami elvezet az
Égiekhez?
Ebben segít nekünk Egek Királynéja, Szűz Mária, aki mint égi Édesanyánk minduntalan
körülölel bennünket a szeretetével, és közbenjár értünk Istennél. Hogyan képzeljük el ezt a
közbenjárást? Megtaláljuk a választ a Szentírásban, a kánai menyegzőn. Bajba kerültek a
vendéglátók, és Mária kérlelte a Fiát, segítsen nekik. De Jézus keményen elhárítja, hiszen "még
nem jött el az én órám". De Mária anyai szíve mégis ismeri Fia minden rezdülését, és az elutasító
szavak ellenére azt tanácsolja a szolgáknak, amit mindig, minden körülmények között leginkább
tanácsolhat nekünk is egész életünkben, munkálkodásunkban: "Tegyétek, amit mond!" Ez az
anyai közbenjárás és útmutatás lehet mindig segítségünkre, ha a helyes irányt keressük.
Boldogságos Szűz Mária, Isten anyja: segíts, hogy mindig gyermeki szívem legyen: tiszta és
finom, mint a forrás! Segíts, hogy egyszerű szívem legyen, melyet sohase borít el a keserűség!
Segíts, hogy erős szívem legyen: tudjak áldozatot hozni, - és gyengéd szívem legyen, mely együtt
tud érezni másokkal! Adj hálás szívet, mely örülni tud annak, amit kapott, és adj nemes szívet,
mely senkivel szemben sem hordoz keserűséget! Segíts, hogy szelíd és alázatos szívű legyek:
tudjak szeretni önzetlenül, és boldog legyek, ha adhatok! Ámen!
(Horváth Zoltán atya)

Régi ismerősünk Cseh Zoltán

Új beosztásban, káplánként a Főplébánián
Cseh Zoltánnak hívnak és augusztus elsejével
kerültem ide a plébániára, kápláni szolgálatra.
Néhány mondatban szeretném ismertetni az
élettörténetemet
és
a
megtérésemet,
végezetül az itteni feladataimról írnék.
1973-ban
születtem
Budapesten.
A
gyermekéveimet testvéremmel Zuglóban
töltöttem 6 éves koromig, utána Kőbányára
költöztünk egy panellakásba. Vallásos
nevelésben sajnos nem részesültünk a
testvéremmel,
bár
mindkettőnket
megkereszteltek csecsemőként. Édesapám
16 éves koromban meghalt. Én a
villanyszerelő szakmát tanultam, amelyben 16
évig dolgoztam, egészen a szemináriumba
vonulásig.
2002
februárjában,
29
évesen
megismerkedtem egy vallásos lánnyal. Ez a
találkozás gyökeresen megváltoztatta az
életemet, elkezdtem vele vasárnaponként
templomba járni, ide az Egek Királynéja
Plébániára. Ekkor került a lány ösztönzésére a
kezembe a Biblia. Ettől kezdve mindennap
olvastam az Úr igéit. Az Újszövetséget 4-szer
végig olvastam, mert Jézus személye nagyon
megérintett. Elkezdtem katekumenátusra járni
Dr. Edelényi Judithoz. Ezzel párhuzamosan
beiratkoztam esti gimnáziumba, hogy munka
mellett megszerezzem az érettségit.
Végül a lány szakított velem, én pedig tovább
kerestem az utam immár hívő emberként. A
választ 2002. december 25-én, karácsony
napján adta meg nekem az Úr. Ekkor voltam
elsőáldozó itt a templomban és ekkor
ministráltam az oltárnál először. Itt éreztem
meg Jézus hívó szavát a papi szolgálatra.
Ezután elhatároztam, hogy a gimnázium
befejezése után jelentkezem Esztergomba az
Érseki Papnevelő Intézetbe papnövendéknek.
Az elsőáldozásom után minden vasárnap
ministráltam a vasárnapi miséken. Egyszer
egy mise után egy hölgy odajött hozzám és azt
mondta nekem, hogy menjek el papnak. Ez
újabb jel volt, hogy Jézus papnak hív. 2003
júniusában bérmálkoztam szintén itt a
főplébánián. A bérmálás szentségében Dr.
Erdő Péter bíboros atya részesített.
2006-ban Isten segítségével sikeres érettségi
vizsgát tettem. (Nem volt könnyű 8 órai munka
után hetente 3-szor délután 3-tól este 8-ig
beülni az iskolapadba 4 éven át.) Az érettségi

után, miután felvettek az esztergomi
papnövendékek közé, elkezdtem a teológiai
tanulmányaimat. 6 év után 2012. június 14-én
szentelt föl Dr. Erdő Péter bíboros atya 4
társammal együtt Esztergomban. Másnap,
június 15-én este 6 órakor tartottam itt az egyik
újmisémet, amelyben hálát adtam Jézusnak a
papi hivatásért.

Első kápláni helyem a Rózsák téri Árpád házi
Szent Erzsébet Plébánia volt a VII. kerületben.
4 évi szolgálat után augusztus 1-vel helyezett
ide a bíboros atya káplánként. Hiszem, hogy
az áthelyezésemben a Szűzanya közbenjárt,
hogy ott szolgáljam Isten szent népét és az ő
fiát, Jézust és segítsem Zoltán atyát a
közösség építésében, ahonnan a hivatásom
indult.
Káplánként
több
feladatom
is
lesz.
Hitoktatásban több csoportom is lesz. Az
elsőáldozókkal, a bérmálkozókkal és a volt
bérmálkozókkal fogok foglalkozni a plébánián.
A Könyves Kálmán gimnáziumban pedig a 7.
és 8. osztályosokat fogom tanítani. A
ministránsfoglalkozás is a feladataim közé fog
tartozni, amely vasárnaponként a 9 órai misék
után lesz. Ezen kívül iskolamisék a Szent
János
Iskolában,
a
nyugdíjasklubbal
programok szervezése, betegek látogatása
szintén feladataim között szerepel. És még
sok más dolgom is lesz, hiszen egy közösség
szolgálata nagyon sokrétű.
Cseh Zoltán káplán

Nyári hittanos tábor
Kemence falu, a Börzsöny lábánál, július 11-16-ig.
Összesen 42-en voltunk.

Tábori élmények
A
plébániai
hittanosokkal
Kemencén
táboroztunk! Hétfőn megérkeztünk a táborba,
a hosszú út után megebédeltünk, nagyon
finom volt az ebéd! Kedden kézműveskedtünk:
csináltunk szélharangot, hűtőmágnest és
papírgömböt. Délután strandoltunk. Szerdán
délelőtt játszottunk a pataknál, délután a
kisvasúttal elmentünk Fekete-völgybe. Visszaérkezés után megnéztük a Vasúti Múzeumot.
Este tábortüzet gyújtottunk. Csütörtökön volt
akadályverseny, délután pedig sorverseny.
Este egy erdei misén vettünk részt. Pénteken
hegyet másztunk: Zoltán atyával elmentünk
először a Csóványosra, utána pedig a NagyHideg-hegyre. Este volt a záró-tábortűz.
Szombaton ebéd után indultunk is haza.
Szerintem a legjobb program az volt, hogy
megmásztunk 2 hegyet is egy nap alatt! Jövőre
is nagyon szívesen megyek majd a táborba!
Pirositz Marci

Kicsik és nagyok között egyaránt jöttek létre új
barátságok, és erősödtek meg a régiek. Az
eddigi csapat még jobban összekovácsolódott,
de az újaknak is bőven volt még hely
beilleszkedni. Az összehangolódásban csak
még nagyobb segítségünkre voltak a közös
társasjátékozások
és
a
vicces
akadályversenyek, amelyeken különböző
színű csapatok vettek részt. A játékokat
elsősorban természetesen az élvezetért
játszottuk, így még az sem csüggedt, aki
hátulról az első helyezést érte el a tábor végén.
Továbbá a tábor kiemelkedő eseménye közé
tartozik a Zoltán atya vezette hosszú és
fárasztó kirándulás a hegyekben, a különleges
szentmise, amelyen az erdő egyik tisztásán
vettünk részt, a strandolások, ahol a kicsik
úszkáltak, a nagyobbak pedig röplabdázni
próbáltak – kisebb-nagyobb sikerekkel.
Na, de ennyi energiája senkinek nem lett
volna, hogyha Teri néni, és Emő néni nem főz
ránk és nem tesz az asztalra finomabbnál
finomabb ételeket. Azt hiszem, hogy ennél
jobban már nem is alakulhattak volna az
események az idei táborban, remélem, hogy
minden fiatal, aki ezt olvassa, elég kedvet
kapott hozzá, hogy a jövőben valamikor
csatlakozzon a mi szuper kis csapatunkhoz!
Mátyus Ágota

Hittanos nyári tábor – szuper volt
Az idei hittanos táborunk július elején került
megrendezésre,
ahová
fiatalok
hadai
özönlöttek, mert sejtették, hogy itt bizony
valami jó dolog van készülőben. Idén sem
csalódott az ifjúság, ugyanis az idei tábort is a
jó hangulat, a béke és a móka jellemezte.
Kriszta és Dani kézműves foglalkozásai
felejthetetlenek, azt hiszem, hogy az ott
készített virágos hajdíszeket a lányok azóta is
rendületlenül viselik, a fiúk pedig többet
dobálóznak a lisztlabdákkal, mint a bolti
kézilabdákkal.

Nagyon jó volt a hittantábor és nagyon tetszett.
Szép volt, amikor az erdő szélén a sötétben
körben égtek a gyertyák, és Jézus Krisztusnak
fejeztük ki köszönetünket. Nagyon jó volt az
erdei mise, és szuper volt a kirándulás, a
strand, és a kisvonatozás. Nagyon finomakat

főzött Teri néni és Emőke néni. És minden nap
jókat játszottunk. Örülünk, hogy ott lehettünk!
Puskás Bernadett és Dániel

Tábori segítőként
Idén nyáron Zoltán Atya vezetésével hittanos
gyerekek
számára
rendeztünk
tábort
Kemencén. A tábor témája az irgalmasság
testi és lelki cselekedetei voltak, minden napra
jutott 1-1, ami köré épültek fel az aznapi
programok.
A táborban a gyerekek egy percig sem
unatkoztak, rengeteg színes programmal
folyamatosan lekötöttük őket. A változatos
programok között szerepeltek sorjátékok,
vetélkedők,
kirándulások,
kézműves
foglalkozások, strandolás és kisvonatozás is.

A kiránduláson megmásztuk Börzsöny két
legmagasabb pontját a Csóványost és a NagyHideg-hegyet. A kézműves foglalkozásokon
sok szép tárgyat készíthettek a gyerekek, mint
például
fából
készült
hűtőmágnest,
szélcsengőt, vagy lampiont is. A tábor ideje
alatt kétszer volt szentmise, egyszer a helyi
templomban és a tábor végén egy festői
szépségű tisztáson. Naponta ötször tudtunk
nagyon finomakat ettünk-ittunk, és mindig volt
lehetőség repetára is, senki nem maradt
éhesen.
A két hidegebb napot leszámítva jó időnk volt,
melyet egy remek hangulatú táborban
tölthettünk el. Bízzunk benne, hogy jövőre is
hasonló élményekben lehet részünk.
Solymos András

Plébániai napközi
Idén már második alkalommal tartottunk
plébániánkon napközis tábort, segítve a
szülőket a nyáron.

A reggeleket közös imával, énekléssel
kezdtük, utána pedig Melinda néni tartott a
kisebbeknek reggeli tornát. Az ebédet idén is

a Jolika készítette nekünk, az étkezéseknél
pedig Angéla, Rózsa és a két Emőke segített
nekünk
A nagyok délelőttönként Timi nénivel járták a
várost, voltak a Csodák Palotájában, az
Eleven Parkban, a Farkaserdőben és a
HUMUSZ házban, kedden pedig Zoltán atya is
csatlakozott hozzájuk, és elvitte őket a
Hétkápolnába.
Az ovis és kisiskolás gyerekekkel jártunk a
Vasúttörténeti parkban, saraztunk a Szilaspataknál és fagyiztunk az Andrettiben.
Délutánonként
kézműves
és
egyéb
szórakoztató elfoglaltság várta a gyerekeket.
Jártak nálunk segítő kutyusok a Kutyával az
Emberért Alapítványtól, belehallgattunk a
Hattyúk tavába, kalácsot fontunk, bűvész és
báb előadást néztünk és még sorolhatnám…
Szuper egy hetet tudhatunk magunk mögött,
szuper gyerekekkel.
Jövőre találkozunk! 
Faltus Kriszta

Az ifjúsági hittan és az gitáros énekkar egyik tagja tovább lép

Szemináriumban, kispapként folytatva
Templomunk ezen szép ünnepe igazán különleges számomra, ugyanis a jövő héten bevonulok a
veszprémi szemináriumba. Ez egy régóta érlelődő döntés volt nálam, már a főiskola alatt is
komolyan foglalkoztam a gondolattal, melyet csak jóval később, Zoltán atyával egy częstochowai
zarándoklat alkalmával véglegesítettem. Zoltán atya lehetőséget adott arra, hogy mindenkinek
megköszönhessem azt a sok szeretetet és kedvességet, amellyel ez a közösség befogadott.
Szeretettel kérem a hívek imáit, mellyel segíthetnek a döntésem melletti kitartásban, és hogy a jó
Istennek tetsző módon járhassam be a számomra kijelölt utat. Köszönöm.
Solymos András

Ars Sacra fesztivál
Szeptember 17-én 19 órától ismét Ars Sacra koncert helyszíne
lesz templomunk
Idén - immár 10. alkalommal - rendezik
meg az Ars Sacra fesztivált, az egyházi
vonatkozású művészetek hetét. Jelmondata:
„Reményt és jövőt adok nektek” Jer. 29,11.
Nagyon szép szimbólum ez a jelmondat,
hiszen Jeremiás próféta szavaival a szervező
alapítvány visszautal a 10 évvel ezelőtt
Budapesten megrendezett városmisszióra,
amelynek szintén ez volt a jelmondata.

Templomunk Navicella
kamaraénekkara
immár második alkalommal kíván részese
lenni ennek a nagyszerű, országos szintű
rendezvénynek. Tavaly az együttes a nyitott
templomok napján tartott zenei áhítatot,
amelynek keretén belül nem csak a liturgikus
zenei
szolgálat
addig
megénekelt
remekműveivel
örvendeztette
meg
az
érdeklődő közönséget, hanem Iványi János
okleveles építészmérnök közreműködésével
betekintést nyújtott a templom építészeti
örökségébe, illetve Tarcsi-Veres Attila kántor
úr bemutatta és ünnepélyesen megszólaltatta
a templom felújított nagyorgonáját. Még
mielőtt részletesebben is bemutatnánk az idei
Ars Sacra várakozásainkat, gondolatban
utazzunk vissza 10 évet, az Ars Sacra fesztivál
gyökereit kutatva.
Az Ars Sacra fesztivál alappillére a
2007-ben megrendezett Városmisszió. A
Városmisszió II. János Pál pápa buzdítására
létrehozott szakrális rendezvény. Több
európai nagyváros püspöke úgy gondolta,
hogy az egyház, és hitünk épített és lelki
gazdagságát nem csak a templomok falai
között kell éltetni, hanem ki kell vinni az utcára,

az evangéliumi örömhírrel együtt. Hirdetni kell
a város összes lakójának, hogy a fekete
reverenda olyan lelket öltöztet, amely tele van
a
természet
minden
vidámságával,
szeretetével, örömével, boldogságával. Miért
fontos a művészetet a szakralitás terén is
kibontakoztatni? Az egyházra mindig is
jellemző volt az egyszerűség, de a pompa is.
A pompa különböző korokban különféle zenei,
építészeti fórumokon nyilvánult meg. A
szakrális művészet mindig együtt élt és alakult
az egyházzal. A korok építészeti, zenei,
irodalmi lenyomatai viszont nem tűntek el,
hanem - mint az ezer éves székesegyházak ma is fennállnak, és lelkes amatőr, profi
zenészek leveszik a templomok poros
polcairól egy-egy zeneszerző művét, általa
Isten hangját, szavát hallatják a hívők és nem
hívők számra egyaránt. Jelenits István piarista
szerzetes irodalmár így nyilatkozik: „A
művészettől megfosztott ember süket Isten
üzenetére”. Isten örömhíre szól a díszes
gregoriánban, a monumentális misékben, de a
kortárs, letisztult, egyszerű templomépületben
is. Az Ars Sacra alapítvány tehát minden
évben egy kis Városmissziót rendez meg az
egyházi
művészetek
iránt
érdeklődők
számára.
A Navicella idei Ars Sacra szereplése
azért is kiemelkedő, mert ezúttal nem csupán
a nyitott templomok napjának egy kis
résztvevője, hanem az Ars Sacra fesztivál
zenei művészeti tevékenységei között hirdeti
magát. Tagjai egész évben lelkesen kutatnak
olyan zeneszerzők után, melyeket valamiért
elfeledtek az idő múlásával, műveik sehol nem
szólnak. Nehéz kihívás, hiszen olyan művet
kell megszólaltatni, amelyről semmilyen
referencia nem létezik. A jó hangulatú próbák,
a késő estékbe nyúló éneklések idén
szeptember 17-én, 19 órai kezdettel végre
meghozzák szakrális gyümölcsüket. A
második szereplésen egy nagy utazás
részesei lehetnek a kedves érdeklődők. A
középkori Mária kancióktól egészen a
romantika Ave Maria-ig színes repertoár
született. Elhangzanak Monteverdi, vagy a
kevéssé ismert és játszott Jean de Castro,

Francesco Cavalli, Georges Rupés darabjai,
de természetesen nem maradhatnak el a nagy
zeneszerzők művei sem. Händel és Bach egyegy műve is szerepel a műsoron. Mind közül a
romantika korában élt és alkotott Rupés
személyisége a legérdekesebb. Olyan
zeneszerzőről van szó, akinek a világhálón
mindössze néhány szerzeménye található
meg, de személyiségéről, munkásságáról
semmi. Egy méltatlanul elfeledett zeneszerző
Ave Maria-ja ismét megszólal fuvola és
orgona kíséretében.
A Navicella
énekesei
az idei
fellépésüket a nemrég teremtőjéhez hazatért
Bódog Gyula testvérüknek ajánlják. Gyula is

művészet kedvelő volt, aki fényképezőgépével
az utókor számára megörökítette a Navicella
első Ars Sacra fellépését. Ezzel a koncerttel a
Navicella tagjai Gyula emlékét örökítik meg,
megköszönve neki munkáját, emberségét,
szeretetét.
Szeretettel várunk minden szakrális
művészetek iránt érdeklődőt az Újpesti
Főplébánia templomban, 2016. szeptember
17-én 19 órától a Navicella koncertre. A
belépés ingyenes.
A Navicella tagjai: Forstnerné Deák
Erzsébet, Győrffy Katalin, Dörgő Borbála,
Forstner Bertalan, Tarcsi-Veres Attila kántor.

A „Navicella” a néhai Bódog Gyula (+ 2016. aug. 17.) fényképezőgépén át

Plébániai gyermekfoglalkozások

A hivatalos hittanórákon túl
Kedves Szülők és Gyerekek!
Szeptembertől ismét indul az ovisok és kisiskolások hittan
csoportja a plébánián.
Hétfőnként 16:45-től várjuk az ovisokat óvodás kortól, az
iskolásokat pedig elsőáldozós korig (1-2 osztályosok) a
plébánián, ahogy az tavaly is volt, ugyanakkor idén egy
újabb csoportot is szerveznénk! Az elsőáldozás utáni
gyerekeket is hívjuk plébánia foglalkozásra, 13 éves
korig, akiket ugyanebben az időben várunk.

Az első alkalom szeptember 12, hétfő 16.45
Gyertek, töltsünk el együtt egy újabb fantasztikus évet!
Tóth Ildikó, Faltus Kriszta és Szuetta Ervin lesznek a
hitoktatók.

Felnőtt keresztelés a templombúcsúi szentmisében
2 felnőtt járul a beavató szentségekhez (keresztelés, eukarisztia, bérmálás)
Zoltán Gábor és Födelmesi László.

Utam a katolikus templom kapuja felé –
a keresztségig
Horváth Zoltán atya kérésének eleget téve
néhány mondatban bemutatkoznék és leírnám
gondolataimat a Szentségbe való belépés
előtt állva.
Födelmesi Lászlónak hívnak, 33 éves
vagyok. Mindig is érdeklődést mutattam a
spiritualitás iránt, de néhány éve ez
felerősödött és egyre több időt fordítottam a
különböző utak, módszerek megismerésére. A
new age-s vonaltól – amelyeket azóta
elutasítok - eljutottam az autentikusabb
formákig, mint a buddhizmus vagy a
hinduizmus, bár nem állíthatom, hogy
lényegileg megismertem volna ezen utakat.
Kimondhatom, hogy minden világvallást
tisztelek. Azonban beláttam, hogy nem
véletlenül születtem éppen ide, s egyre inkább
hívott a kereszténység. A családom az utóbbi
generációban már nem volt vallásos, de én
szeretném, ha újra jelen lenne az istenhit
ebben a legkisebb és rendkívül fontos
közösségben.
Abbéli felelősségemet is
felismertem, hogy a modern világ válságában
– én így látom és nem hiszek a
progresszionizmusban (jelen világunkban
csupán technikai fejlődés tapasztalható
véleményem szerint) – Európa lassacskán
vallástalanná válik és látjuk, hogy ezzel
párhuzamosan veszíti is el az erejét, az
identitását. S így egyesével, egyénenként
ezért minden tévelygő felelős, hogy
lassacskán mintegy „világvallássá” válik a
materializmus. Továbbá a jelenkori sötét
eszmék – mint amilyen például a gender
program, liberalizmus, feminizmus, lmbtq, stb.
- is azért nyerhetnek ilyen mértékben teret,
mert elvesztettük a gyökerünket, amely az
igaz istenhitben található. Formálódtunk
olyanná, amilyenné akarták, hogy váljunk.
Hogy olyan kereszténységet képviseljünk,
amely
mindenfelé
megfelel.
Hogy
elfeledkezzünk róla, hogy nekünk egyedül
Isten felé kell törekednünk, s nem egy
amolyan politikailag korrekt álláspontot kell
képviseljünk, amely elvezet oda, hogy semmit

sem képviselünk igazán, kivéve a saját
érdekeinket. Mert az igazságot képviselni
áldozatvállalással jár. El kell döntenem, hogy
kinek akarok megfelelni.
“Ismerem tetteidet, hogy se hideg, se meleg
nem vagy. Bárcsak hideg volnál, vagy meleg!”
Jel 3.15
“De mivel langyos vagy, se hideg, se meleg,
kivetlek a számból.” Jel 3.16
Persze sokan felhördülhetnek, hogy jövök én
ahhoz, hogy ilyen kritikákkal éljek. Nos, én így
látom. És nem vagyok langyos, hogy ezt szó
nélkül hagyjam. Elmondhatom, hogy mit nem
akarok képviselni; nem akarok langyos,
passzív keresztény lenni, aki mindenfelé
megfelel! Istennek akarok megfelelni!
Úgy hiszem, hogy az Istenbe vetett igaz hit,
egyszersmind egy páncél is, amely felvértez
minket erővel, az áldozatvállalás iránti
bátorsággal, kitartással.
„Ne gondoljátok, hogy békét jöttem hozni a
földre. Nem azért jöttem, hogy békét hozzak,
hanem kardot.” Mt. 10,34 Ez választott
jelmondatom.

Felnőtt keresztelés 2012-ben
Az Úr Igéje a kard, a páncél, az erő és a hit
amellyel szembeszállhatunk a sárkánnyal,
amelyet most a bűn megtestesítőjeként
képzeljünk el. Azért hoztam fel a sárkányt,
mint szimbólumot, mert választott szentem

Sárkányölő Szent György, ki katonaként,
lovagként, mártírként méltó emléket hagyott
ránk, melyből merítkezhetünk. Felmutatta a
harcos kereszténység erejét. Számomra ő a
keresztény bátorság jelképe. Hisz a szeretet,
a jóság és a könyörület mellett ott van a fő
erények közt a bátorság és az áldozatvállalás
is. Jézus Krisztus valóban elfogadta az Atya
akaratát és megfeszítették. Szeretném
kimondani igaz hittel és tiszta szívvel, hogy
“Legyen meg a te akaratod”. Hogy ne önös
szándékaim által legyek vezérelve, hogy felül
tudjak emelkedni vágyaimon, sóvárgásaimon.
Bölcsességet kérek, hogy felismerjem
szándékait, erőt, hogy le tudjam győzni saját
akaratom és az övét helyezzem előre, és hitet,
hogy
legyen
kitartásom
mindezt
megcselekedni és végigmenni az ő általa
kijelölt Úton.
Jézus szembe ment a halállal és legyőzte azt.
Diadalt aratott a gonosz felett. Így joggal
remélhetjük, hogy a bennünk lakozó bűn felett,

amely által megpróbáltatunk, Jézus tanításait
a magunkévá téve és elmélyítve mi is
győzedelmeskedhetünk.
Napjainkban nem divat, nem trendi a vallás.
Holott az örök érvényű bölcsesség nem egy
hóbort vagy egy divat, hanem az élet
teljességéhez vezethet el. Az erőtől duzzadó
fiataloknak is a templomban a helyük, hogy a
katolikus közösségeket erősítsék.
Ezek azok, amiket szeretnék megvalósítani az
életemben.
Példával
szolgálni,
hogy
felnőttként
részesülve
az
Eukarisztia
Szentségében, harcos-lovagi kereszténységet képviselve, bátran a vállaimra vessem
az Úr Jézus Krisztus keresztjét és tanításait
tartsam szem előtt, azok szerint éljek.
Szeretném megragadni az alkalmat, hogy
kinyilvánítsam köszönetem és hálám Zoltán
atyának,
aki
által
lehetőségem van
bebocsátást nyerni a katolikus egyház kapuin.
Isten fizesse meg!
Födelmesi László

Krakkó – Ifjúsági világtalálkozó
Plébániánkról 6 fiatal ment az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
szervezésében Krakkóba. Ők az előtalálkozón is részt vettek. Fiataljaink közül
többen az Újpesti Regnum szervezésében jutottak el a záró misére, de
egyénileg, más szervezésben részt vevő fiataljaink is ott voltak Krakkóban.

„Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat nyernek.” (Mt 5,7)
Jómagam először vettem részt az Ifjúsági
Világtalálkozón, ahol annyi élményben volt
részem, hogy több oldal is kevés lenne, hogy
mindent leírjak, de igyekszem, a hangulatát
átadni amennyire csak tudom. A modern kori
zarándoklat Lágymányosról a Magyar Szentek
Templomától indult, az úti cél pedig a
lengyelországi Gliwice volt, ahol az
előtalálkozót tartották. Talán a legtöbben
ismerjük a mondást, „Lengyel, magyar két jó
barát, együtt harcol, s issza borát” s valóban
az első meghatározó élmény a fogadtatásunk
volt, nem túlzok, mikor azt írom, hogy
kilencórányi utazás után úgy éreztük,
hazaérkeztünk.
A
lengyelek
vendégszeretetéről
és
barátságáról mi is példát vehetnénk. Mindig
velünk voltak, programokat szerveztek, egy
másodpercre sem hagytak unatkozni minket,
a rövid idő ellenére megpróbáltak minél többet
megmutatni abból a sok-sok kincsből, ami

nekik van s mindezt olyan szeretettel, amit
kevés helyen érezni. Szállásadóink itt
családok voltak, akik ezt az érzést, csak
tovább erősítették. Központi helyünk Gliwicén
belül Tarzisz volt, a Krisztus Király plébánián,
itt volt minden reggel a kezdő mise és a
programok is innen indultak. Feltétlen meg kell
említenem a programok és csapatunk egyik
helyi felelősét Kasia Zielińskát, mivel az ő
végtelen és szó szerint kimeríthetetlen
energiája meghatározó pontja volt a kapott
élményeknek.
Élményekben pedig, bőven volt részünk. Az
első teljes napon meglátogattunk egy nehéz
sorsú gyerekekkel foglalkozó helyet, ahol egy
vidám zenés-táncolós mulatsággal és némi
sporttal szereztünk kölcsönösen a másiknak
nagyon kellemes emlékeket. Aznap este egy
kis táncolás után még megnéztük a híres
gliwicei
„Eiffel-tornyot”
Közép-Európa
legnagyobb fából készült rádiótornyát és

megemlékeztünk
annak
jelentőségéről. A következő
különlegességet találtak ki
szervezők.

történelmi
nap igazi
nekünk a

A közeli Guido szénbánya mostanra ugyan
csak
múzeumbányaként
üzemel,
különlegessége azonban, hogy az egyik
legmélyebb ilyen létesítmény ahova bárkit
levisznek, aki a múzeumot meglátogatja.
Szilézia történelme egybeforrt a bányászattal,
így amellett, hogy megtudtuk, hogyan is
működik egy ilyen bánya, Lengyelország e
vidékének múltjába is betekinthettünk. Aznap
még a város történelmi belvárosát is
bebarangoltatták velünk vendéglátóink. Az
este viszont valami olyan élményt tartogatott,
amiből kevés van az ember életében. Az esti
mise alkalmával gyűlt először össze több
nemzet, hogy közös alkalmon vegyen részt, a
liturgia végén pedig szentelt balzsamot kentek
a tenyerünkre. A hangulat végig emelkedett
volt, mindenki érezte, hogy itt valami jóval
többről van szó, majd felzendült az IVT
himnusza. A beszámoló elején írtam, hogy
amennyire csak tudom, igyekszem átadni a
hangulatot, de itt ezt biztosan nem fogom tudni
megtenni.
Ahogy a gliwicei katedrálist bezengte az az
ének, az semmihez sem fogható. Láttam,
hogy többen sírnak alatta, másokból
leírhatatlan öröm sugárzott. Míg élek nem
felejtem el ezeket a perceket. Az élő Isten, élő
egyháza! Ide illik talán az egyik pap mondata:

„In the world we are divided, but in the church
we are united!”, vagyis habár a világban külön
vagyunk, a templomban mind egyesülünk!

Alighanem az egész világtalálkozó egyik
legszebb pillanata volt az az este. A negyedik
napon a főszerep sporté és a mozgásé volt,
azonban előtte a délelőtt folyamán egy kreatív
csapatfeladatként előadtuk Jónás könyvét,
ami nagy sikert aratott mindkét oldalon.
Délután
a
sportpályákon
számtalan
sportlehetőséggel készültek vendéglátóink. Az
elengedhetetlen foci mellett, röplabda,
tollaslabda, zsákba futás és különböző
ügyességi játékokkal lehetett kikapcsolódni.
Mikor már mindenki eléggé kifáradt, jött még
egy újabb csapatvetélkedő, ahol feladatokat
megoldva
kellett
kisebb
csapatokban
összedolgoznunk, végül a napot egy zenéstáncos mulatsággal zártuk, mely mélyen
belenyúlt az éjszakába. Az utolsó teljes
napunkon Gliwicében a családokkal voltunk,
szabad programokkal, ezután pedig együtt
szurkolhattunk a helyi futballcsapatnak, akik le
is győzték ellenfelüket a stadionban. Egyszer
minden jó véget ér, így volt ez az
előtalálkozóval is, hamarabb, mint szerettük
volna, mert nagyon maradtam, maradtunk
volna még. Hátra volt azonban maga a
világtalálkozó Krakkóban, aminek nagy
reményekkel vágtunk neki. Zarándokvonatunk
megérkezése után még átszeltük a várost,
majd elfoglaltuk új szállásunkat, ami ezúttal
már nem kényelmes ágyakon családoknál
volt, hanem egy iskolában száznál is több
honfitársunkkal együtt. Jól éreztük, hogy
innentől egy másfajta élményben lesz
részünk,
hisz
gliwicei
vendéglátóink
elengedték kezünket és a programok innentől
kezdve egy merőben más mederben folytak.

Az
arányokat
szemléltetendő,
Krakkó
lélekszáma nagyjából 760 000 főt számlál. Az
IVT-re érkező zarándokok száma az első pár
napban 1-1,5 millió a végére pedig közel 2
millió volt. Ezzel a sok egy célért érkező
zarándokkal először a nyitó mise alkalmával
találkoztunk, a második nap délutánján. A hét
során felosztva látogattuk a katekéziseket,
illetve zarándokoltunk el Szent II. János Pál
pápa nyughelyére. Sokan várták I. Ferenc
pápa érkezését, a kitartó zarándokok órákat

vártak helyeiken, hogy láthassák őt. Krakkói
hetünk második fő eseménye a Keresztút volt,
melyre szintén nagy számban érkeztek a
résztvevők. A záró és egyben a legfontosabb
esemény a virrasztás és az azt követő záró
mise volt. A virrasztás helyszíne Krakkó
mellett kapott helyet, az út 20 km volt, melyet
gyalog tettünk meg, felszereléseinkkel
megpakolva. A meleg, a tömeg és a csomagok
súlya miatt egy örökkévalóságnak tűnt az
odaérkezés, de utána mindenki győztesnek
érezhette magát egy kis lelki plusztöltettel. A
virrasztás és a záró mise meghallgatása után,
nagy volt az izgalom, hogy ki lesz a következő
szervező. A lehetőséget végül Panamaváros
kapta. Ottlétünk alatt olyan élményekkel
lettünk gazdagabb, melyeket sosem felejtünk
el, és ezért hálásak vagyunk a szervezőknek,
akik lehetővé tették a rendezvény létrejöttét és
külön hálásak vagyunk Zoltán atyának, aki
nem kevés lelki és anyagi támogatást nyújtott,
s lehetőséget biztosított, hogy a plébániáról
öten is elmehettünk és részesei lehettünk
mindannak, miket leírtam és jóval többnek!
Major Dániel

Kedves Fiatalok!
Talán már személyesen is tapasztaltátok, hogy vasárnaponként a 9-es misében egy-két vagy
még több dal is gitárral és néha más hangszerrel is szól.
Ha van kedvetek, szerettek énekelni, vagy játszotok valamilyen hangszeren, a gitáros
énekkarban a helyetek!

Egy bemutatkozó mondat rólunk:
Körülbelül 8 éve zenélünk a templomban, jelenleg egy 10-14 főből álló csoport vagyunk, kicsik és
nagyok, gitárral, furulyával, oboával, néha fuvolával és dobbal éneklünk.
Próbák:
Hétfőnként 18.30-tól próbálunk a plébánián, vagy a templomban.
Vasárnaponként pedig 8.30-kor találkozunk a mise előtt.
Az idei tanév első gitáros miséje: szeptember. 10. (Veni Sancte)
Az első próba pedig: szeptember 5. (hétfő), 18.30-kor a templomban.
Találkozó a sekrestye előtt.
Gyertek!

Szeretettel várunk Titeket, hangszerrel vagy anélkül!

Hittanok plébániánkon a 2016-17-es tanévben
Bérmálkozási hittan
Két éve volt utoljára templomunkban bérmálás. Eljött az ideje annak, hogy új bérmálkozandó
csoportot indítsunk!
Várjuk a 8. 9. 10. osztályos fiatalokat, akik talán már nem is járnak máshova hittanra, bérmálkozási
előkészítőre! Csütörtök esténként 17.15 órakor a plébánián! Vezeti Cseh Zoltán káplán atya.

Középiskolás hittan, a már bérmálkozottak hittanja

A 20 év alatti ifjúság hittanja. Vezeti Cseh Zoltán káplán atya. Szerda esténként 19.00 órakor a
plébánián!

Elsőáldozási hittan
Harmadik osztályos kortól felfelé, 6. osztályos korig, azoknak, akik nem voltak még elsőáldozók.
Vezeti Cseh Zoltán káplán atya. Szerda esténként 17.30-kor a plébánián.

Felnőtt ifjúság, fiatal felnőttek hittanja

Kéthetenként, csütörtök este 19.45 órakor. Első alkalom szeptember 8, csütörtök este 19.45, a
következő szeptember 22, és így tovább. Vezeti: Horváth Zoltán plébános atya.

Felnőtt bibliaóra
Minden csütörtökön, 18.30 órától a plébánián. Ismerkedés a Bibliával, aktuális hitbeli kérdések,
imádságok. Bárki jöhet! A célzott korosztály 42 évtől felfelé, nincs idős, vagy öreg…….

Felnőtt kezdők hittanja

Olyan 18 év felettieknek, akik nincsenek megkeresztelve, vagy nem voltak még elsőáldozók, nem
járatosak a hitben. Vagy annak, aki át akar térni református, evangélikus stb. kereszténységből
katolikusnak. Ingyenes. Nincs belépődíj, vizsga. Kedd esténként 19.15-kor lesz a plébánián. Első
alkalom szeptember 27, kedd este 19.15. Vezeti: Horváth Zoltán plébános atya. Érdeklődni lehet
telefonon, e-mailban egyaránt! Tel: 06-30-4336-2441 Jöjjön mindenki bátran, akiben akármilyen
piciny érdeklődés is van a hit iránt. Nem lesz hosszú, fárasztó.

Ifjú házasok hittanja
Azoknak szervezzük, akik az utóbbi években házasodtak, és még nincs gyerekük, vagy csak
bölcsis, ovis gyerekük van. Elsősorban a Mécs házas mozgalom tematikája szerint szeretnénk
élményszerű, beszélgetős estéket eltölteni. Két hetente, szerda esténként 20.00 órától kb. 21.30
óráig. Akinek kell, így szervezhetne baba felügyelőt…. Első alkalom, szeptember 28, szerda este
20 óra! A következőket a résztvevők igénye szerint alakítjuk: Mindenkit hív. Horváth Zoltán atya.

Péntek esti szentmisék
Plébániai csoportjaink miséje
Augusztus óta, mióta két pap szolgál templomunkban, minden pénteken este is van szentmise,
nem csak elsőpénteken! Szeretnénk, ha ez a pénteki szentmise a csoportok, lelkiségi mozgalmak
szentmiséje lenne. Minden péntek este más-más csoport lenne a misén szolgáló, segédkező,
imádkozó. A hónap első péntekjein a rózsafüzér társulat tagjai. A többi péntekek üresek. Előre fel
lehetni iratkozni, beírni a mise szándékot: X. Y csoport valamilyen szándékára mondjuk a misét.
És az adott csoport: cursilló, valamelyik felnőtt imacsoport, bibliaórások, ifjúsági hittan, regnumi
csoport, stb. tagjai részt is vennének ezen a csoport misén. (Persze más csoport tagjait is
jöjjenek!). Ezen csoport tagjai ministrálhatnának, olvashatnának olvasmányt. Sőt lehetne írni saját
könyörgéseket. Hozhatnának valamilyen áldozás után imát. Várjuk tehát a plébánia csoportokat,
szeptember első péntekje a rózsafüzér társulaté, utána a többi péntekre szabad a gazda!
Teljesen normál mise lenne a péntek esti is, de szeretném közösségi élményűvé tenni, a plébániai
közösségek számára aktív részvétellel.

Ovis foglalkozások a 9 órai szentmisék alatt
Ebben az évben újból szeretnénk a 9 órai
szentmise alatt ovis foglalkozásokat tartani a
templomi ún. virágozó helyiségben. Ez
valamikor keresztelési kápolna volt, most főleg
virágozó. Szokás szerint az első olvasmány
után, a zsoltár ének alatt lenne a kisgyerekek
bevonulása. A beszéd alatt a foglalkozás. És
a Szent Vagy! ének alatt a kivonulás a
templomba, csengetni. Tóth Ildikó főállású
hitoktatónk megígérte, hogy vasárnapról
vasárnapra szervezi a foglalkozások vezetőit.
Kedves kisgyermekes szülők!
Nagyon nagy öröm, hogy már nem csak 2-3
bölcsis, ovis gyerek vesz részt a szentmisén.
Nem is oly régen az ilyen kisgyermekeket még
nem hozták el a templomba. Legtöbbször az
egyik szülő otthon maradt vele. Jézus mondja:
Engedjétek hozzám a gyerekeket! Így szép és
jó. De ha több gyerek van, akkor nagyobb
figyelem is kell. Ha csak egy gyermek
hangoskodik az még el megy, ha nem üvölt
nagyon hangosan. Ha egy gyermek rohangál,
talán az is. De ha egyszerre több mászkál leföl, és állandóan beszélget, és ha szól az
orgona, akkor hangosabban beszélget… Nos,
most nagy levegőt kell vennem. Senkit sem
akarunk a templomtól elijeszteni, sem
felnőttet, sem gyereket! Számomra örök
elriasztó élmény egykori megboldogult
plébánosom, aki káplán koromban, ha ő
misézett a 9 órai misében, két percenként
közbekiáltott: Gyermekem, mondtam már,
hogy maradj nyugton. Neked szóltam! Viszont

egy kicsit figyelmesebb együttműködést
szeretnék, mindannyiunk nagyobb örömére.
A kérések:
Ne hozzatok a templomba semmilyen csörgőzörgő eszközt a gyereknek! Csak olyan
gyereket ültessetek le külön a kis padra, aki
egyedül is képes ott ülni. Ha olyan piciny, aki
nem tud egyedül maradni, inkább vegyétek
kézbe.
A csengetés. Tudom, minden apuka, anyuka
büszke a gyerekére. Attól a kortól jöjjön
csengetni, amikor már egyedül is tud, és azt is
tudja, most Jézusnak csengetünk. Sőt, ha már
egyedül is ki tud jönni. Az első egy-két
alkalommal kísérje a szülő, amíg megtanulja,
utána jöjjön szépen a vezetőkkel! Szeretnénk
gyakoroltatni többször is, az oltárhoz való
kivonulást, elvonulást! A következő hetekben
valamikor szeretnénk a gyerekeknek próbát is
tartani, nagyobb segítő lányok, az ovis
foglalkozásokat tartók vezetésével.
Az ősz folyamán, az egyik vasárnap délután
szeretnék tartani egy külön ovis misét,
kicsiknek és szüleiknek: ahol viszont szinte az
oltár aljáig is mászkálhatnának a kicsik. Olyan
misét, ami amennyire lehet, nekik is szól.
Tegyetek javaslatot az időpontra!
Ha bárkinek van észrevétele, javaslata,
kérése, azt szívesen várom. Először csak
magánlevélben, e-mailben, mert attól tartok,
hogy sokféle vélemény gyűlik össze, és ne
legyen belőle semmilyen félreértés, harag.
horvath.zoltan@egekkiralynej.hu

Szentségimádás a sekrestyében
Minden pénteken reggel 8 órától délután 5 óráig csendes szentségimádás van a sekrestyében!
Bárki betérhet egy-egy imára. Várunk sekrestye őrzőket is, megbízható személyeket, akik egyegész órát tudnának vállalni!

Rózsafüzér imádság

Minden hónap első péntekén, és 13. napján, az esti szentmise előtt ½ 6 órától a templomban.

Felnőtt pingpong

Minden kedden este 20.30 - 22.00 óráig a plébánia földszinti nagytermében. Bárki jöhet, és ha
kinőjük a kedd estét, újabb estét is be lehet tervezni hasonló, este 8 órai utáni időre! Csengess,
az alsó nagyterembe, és gyere játszani!

+ Bódog Gyula. Templomunkban ő volt az utóbbi idők fotósa. A plébánián a férfi imakör tagja.
Otthon Tóth Andrea hűséges férje. 3 kis szöszi aranyos kislány édesapja: Kinga, Bernadett és
Viktória. Nagyon sokat foglakozott lány gyermekeivel! Gyula sajnos alattomos gyomorrákban
szenvedett. A gyilkos kór augusztus 17-én legyőzte őt, 40 évesen. Szentségekkel ellátva hívő
módon búcsúzott el családjától, gyermekeitől. Foglaljuk imáinkba őt és családját!

Két új díszpolgár Újpesten
Augusztus 26-án, pénteken két új díszpolgárt avattak Újpesten.
Az egyik Hollósi Antal doktor úr, aki a Károlyi kórház főorvosaként személy szerint is sokat segített
rajtam, Zoltán atyán. A halálból hozott vissza. Utána hasnyál szövevényekben hetente vizsgált,
kötözött, ha kellett tovább irányított más kórházakba. Őt nem én ajánlottam, de szívből örülök,
hogy megkapta ezt a címet. Tudjátok: néhány éve is az a szóbeszéd járta, hogy kétfajta újpesti
lakos van, akit Hollósi doktor úr már vágott, és akit vágni fog. Most már nyugdíjas, de a jó Isten
jutalmazza sok fáradozásáért!
A másik személy Naszvagyi Vilmos úr, aki ismerős templomunkból. Hogy miért ajánlottam őt
Újpest Díszpolgárának? Íme olvassátok, amit írtam róla az előterjesztésben:

Naszvagyi Vilmos

A legendás újpesti Tungsram Klub-tól a
Príma Primissima díjig
Naszvagyi Vilmos szülei 1945-ben az akkor
még kilőtt ablakú Újpesti Városházán kötöttek
házasságot. Az ifjú férj hazavitte Kabolra
feleségét bemutatni a családnak. Vissza már
nem tudtak jönni, Magyarország határa ismét
változott, és lezárták a Magyar – Jugoszláv
határt. Így született meg Újvidéken, NoviSadon, 1946-ban ifjabb Naszvagyi Vilmos.
Iskoláit szerb nyelven végezte. 16 éves elmúlt,
amikor
lehetőség
nyílt
arra,
hogy
visszaköltözhettek Újpestre, úgy, hogy bár
Vilmos édesanyjának szülei elhunytak, de az
Újpesten maradt rokonok fenntartottak a
József utca 88-ban egy kis szoba-konyhás
lakást. Az akkori magyar állam a család
visszatelepüléséhez semmiféle támogatást

nem adott; Vilmost még az iskolába sem
vették fel,
mert
nem volt
magyar
bizonyítványa, és túlkoros volt. Így iskoláit
később, felnőtt korában végezte el.
Zenei tehetsége már gyermekkorában
megnyilvánult, de akkor nem volt lehetősége a
családnak taníttatni. A rádiót hallgatva
képezte magát: amit hallott, azt megjegyezte.
Hamarosan saját rádiója is lett, amit egy
nyereményjátékra beküldött jó megfejtésért
nyert. A hazatelepülés után a Tungsram
gyárban segédmunkásként dolgozott, és az
ott működő ifjúsági klubban alakuló zenekar
énekese lett. Akkor kezdett magánúton
gitározni és Ákos Stefi énekesnő tanárnőnél
énekelni tanulni. A gyárban mindenki ismerte

a vékony, vörös hajú énekes fiút, aki a
Tungsram fesztiválokat sorban megnyerte. Az
akkori ORI vezetők azt mondták, ha ő ott van,
nincs, aki megelőzze. Így nyert a salgótarjáni
könnyűzenei táncdal-fesztiválon is Arany
Diplomát, ahova az újpesti fiatalok külön
busszal „Veled vagyunk Vili” felirattal mentek
drukkolni.
1973-ban megnősült. Felesége: Csarnai
Zsuzsanna, aki ének-zene szakos tanár, és
énekkar vezető volt nyugdíjazásáig a
Pozsonyi úti iskolában, jelenleg plébániánk
nyugdíjas klubjának a vezetője. Két
gyermekük született: 1975-ben Naszvagyi
Tamás (zenész, énekes), és 1977-ben
Naszvagyi Rita (ének-karvezetés és angol
szakos tanár).
Közben,
munka
és
család
mellett
folyamatosan képezte magát. 1980-ban vette
át opera-hangverseny énekesi, majd 1988ban karvezetői diplomáját. Zeneszerzői
hajlama is egyre jobban előtérbe került. 1976
januárjában felvételt nyert a Honvéd Művész
Együttes férfikarába, ahol a mai napig énekel,
s így minden idők leghosszabb főállású
tagságával rendelkezik az együttesben.
Bejárta az egész világot, és részese lehetett a
Prima Primissima díjnak is, amit az együttes
tagjaként vehetett át. Ahogy tanulmányai
során megismerkedett a magyar költők
műveivel, versek megzenésítésével kezdett
foglalkozni, amiben gyermekversek is szép
számmal szerepelnek. Iskolai, városi és egyéb
rendezvények rendszeres fellépője lett. A
rendszerváltás idején a Honvéd Művész
Együttest képviselve egyedül lépett fel egy
moszkvai zenei fesztiválon, ahol nagy sikerrel
énekelte az általa megzenésített verset,
Magyarország és szűkebb hazája, Újpest
tiszteletére
is.
Munkahelyén
számos
kitüntetést és oklevelet kapott kiemelkedő
zenészi tevékenysége elismeréseként. Így
Honvédelemért érdemérem kitüntetést kapta
1986-ban, majd 2006-ban a Magyar
Köztársaság Bronz Érdemkeresztjét vehette
át. Továbbá számos nívódíj és állami
kitüntetés, valamint több kisebb honvédelmi
kitüntetés birtokosa. Az újpesti meghívásokat
mindig nagy szeretettel és örömmel fogadta.

Városi, gyermek és iskolai ünnepségeken,
valamint versenyeken szerepelt. Az Újpest
Színházban előadói esteken, megzenésített
versekkel, oratórium- és operarészletek
megszólaltatásával lépett fel. Az elmúlt évben,
az Újpesti Naplóban Réthi János tollából 3
részes cikksorozat jelent meg Naszvagyi
Vilmosról és az egykori újpesti zenei életről. A
Kossuth rádióban az Alma és fája című műsor
egyik adása Vilmos életéről szólt; itt
természetesen Újpesthez kötődéséről is
beszélt. Az újpesti Tungsram kórusnak –
amely hosszú évtizedek óta viszi Újpest hírét
szerte a világban – 50 éve hűséges tagja,
szólistája, kisegítő karnagya. Emellett a
Kodály Zoltán férfikarral is nagyon sok újpesti
ünnepségen vett részt.
Szabad
idejében
Vilmos
az
újpesti
egyházzenei életet színesíti, támogatja.
Naszvagyi Vilmost Újvidéken szülei római
katolikus hitben nevelték, gyermekként
hittanra járt, elsőáldozott, bérmálkozott,
ministráns volt. A Honvéd Művész Együttes
tagjaként, amikor már nyíltan, retorzió nélkül
megvallhatta hitét, az újpesti Nap utcai Szent
József templomba járt családjával, és a
templom kórusában teljesített szolgálatot. Itt
ismerkedett meg Horváth Zoltán plébános
atyával, és amikor ő lett Újpesten az Egek
Királynéja Főplébánia plébánosa, természetes
volt, hogy követte családjával és további hittel,
szeretettel szolgálta és szolgálja ma is az
Egek Királynéja templomot. A virágvasárnapi,
és nagypénteki passiókban rendszeresen övé
Jézus szerepe. És ezenkívül is szívesen
énekel a templomi liturgiákon éppúgy, mint
plébániai összejöveteleken.
Naszvagyi
Vilmos
minden
alkalmat
megragadott, hogy Újpest jó hírét terjessze
kultúrában, munkahelyén, a sport területén
újpesti szurkolóként, a választásokkor
segítőként. Akik közelről ismerik, szakmai
tudásán felül kiemelkedő személyiségét,
emberségét,
jó
humorát,
barátkozó
egyéniségét tisztelik. Igazi újpesti szív dobog
benne!
Ezért javasoltuk díszpolgárnak templomunk
oszlopos tagját, Naszvagyi Vilmost! A jó Isten
éltesse sokáig!

Főplébánia Hírlevél. Az Újpesti Egek Királynéja Főplébánia időszaki lapja. Megjelent 680
példányban. Szerkesztette Horváth Zoltán plébános. Nyelvi lektor: Mátyus Norbert.
Irodai szolgálat a plébánián, Szent István tér 21: hétfő, szerda, péntek 15-17.30 óráig.
Telefon: 369.2895 - email: iroda@egekkiralyneja.hu
Honlapunk: www.egekkiralyneja.hu rendszeresen frissül!

A 10 perces mozgalom
A szentmisén résztvevők számára
Kezdjük el a 10 perces mozgalmat! Inkább 10 perccel előbb érjünk oda szentmisére, mint 1
vagy 10 perccel később!
Mert:
 ha 2 percet késel: lemaradsz a szentmise nyitányáról: mit ünneplünk, milyen szándékra
ajánljuk fel a misét,
 ha 5 percet kései: lemaradsz a bűnbánatról, lelked megtisztításáról,
 ha 9-10 percet késel: lemaradsz az ószövetségi olvasmányról, és az apostoli levélről,
 ha 12 percet késel: ezzel már az örömhírről is lemaradtál, Jézust sem hallgattad meg az
evangéliumban.
TÉNYLEG SZENT SZÁMODRA A SZENTMISE?
Tiszteljük meg Istent és a közösséget, az Egyházat (amely Krisztus teste) azzal, hogy pontosak
leszünk, sőt 10 perccel korábban érkezzünk.
Így arra is lesz időnk, hogy egy csöndes imát mondjunk, vagy testvéreinket köszöntsük, vagy
valamilyen szolgálatra jelentkezzünk, illetve felkészüljünk.
"Hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait."
A pontosság is szeretet!

Legyél te is tagja a 10 perces mozgalomnak!

Plébániánk kis csoportja a 2016. augusztus 20-i Szent István misén, körmenten

Őszi plébániai zarándoklat
Szent Márton év van. Szent Márton születésének 1700. évfordulóját ünnepeljük. Ezen alkalommal
felkeressük szülőhelyét Szombathelyen. Egyben megtekintjük Szombathely más nevezetességeit
is. Valamint elmegyünk Jákra, a híres Jáki román–kori templomot tekintjük meg. Természetesen
lesz szentmise Szent Márton szülőhelyén.
Időpont: október 1, szombat. Költség: buszköltség és a belépők ára: 3000 Ft/fő
Indulás reggel 6.30-kor. Hazaérkezés a késő esti órákban.

2017. évi plébániai családi tábor!
Plébániai családi nagytábort szervezünk 2017 nyarára. Családok, kis és nagyobb gyermekekkel,
házaspárok részére, és gyerekeknek szülő nélkül is!
Helyszín. Balatonakali, ifjúsági tábor. Időpont: 2017. július 22, szombat délutántól, 28-a péntek
reggelig. 6 éjszaka.
Tehát írd be a naptáradba: 2017. július 22-28!
Most csütörtökön voltunk lent megnézni a tábor helyszínt: Horváth Zoltán atya, Tóth Ildikó
hitoktató, Cseh Zoltán káplán atya, Faltus Kriszti ifjúsági vezető. Megfelelőnek találtuk.
Maximum 220 fő jöhet a táborba.
3-4 és 6 ágyas szobák vannak, faházakban. Minden szobához tartozik WC, mosdó. Lehet sátrazni
is. Van sok hely játékra, programokra fedett hely.
Kedvező az ár: 3 év alatt ingyenes. 23-18 év felett a 6 éjszakás tábor teljes ellátással, reggeliebéd-vacsora: 21.500 Ft. A felnőtteknek a drágább étkezés és az idegenforgalmi adó miatt 28.200
Ft. Hogy mennyit kell fizetni? Reméljük ennél kevesebbet! Pályázunk, a programokat, a belépőket,
a tízórait, uzsonnát mindenképpen fedezzük a közös költségvetésből.
Nagyon jó strandja van Balatonakalinak! Sok szabad terület a tábor területén. Jó játszótér és
focipálya van a faluban. Külön programok lesznek a különböző korosztályoknak, kicsiktől
nagyokig. Biztos lesz kirándulás Tihanyba, kis túra a szomszédos Köveskál falunál, a geológiai
szép bazalt oszlopos bemutató parkba, Hegyes-tű. Fürdés a Balatonban, jó időben. A felnőtteknek
kis autós vagy gyalog kirándulás Óbudavárra (9km), a Schönstatt család mozgalom kápolnájához,
lelki centrumához. Előadások, koncertek, sportnap, vetélkedők, tábortűz, gyerekfoglalkozások.
Hamarosan összeül egy szervező bizottság is.
A tábort megtekintheted te is virtuálisan: http://www.balatonguest.hu/csaladiudules-szallas
A Balatonakali táborra kattints rá!
Sok képet nem tudunk itt mutatni, majd a plébánia honlapján megtekinthető lesz hamarosan.

Új gyóntatási és miserend
Mivel Cseh Zoltán atya személyében van új káplánunk, egyszerűbb lett a gyóntatás beosztása!
Cseh Zoli atya szombat és vasárnap esti misézik rendszeresen. Így vasárnap reggel a 9 és a 11
órai mise előtt és alatt gyóntat. Horváth Zoltán plébános atya pedig péntek, szombat, vasárnap
esténként gyóntat, már a szentmisék előtt, és alatt is

Templomi mosdó-WC kialakítása

Elindult a tervezés, már lenne kivitelező is. Nyertünk pályázaton is. Ami hiányzik még, a pénz
egy része. Kértünk a hívektől is, de eddig csak 424.000 Ft. gyűlt össze. Ez az összes a költségek
12,5 %-a. Ezért várunk még felajánlásokat, hogy a munkálatokat mielőbb elkezdhessük!
Ennyi hír fért bele a búcsúi számba. Ha valamit hiányolsz, kimaradt? Írj te is legközelebb!
Köszönet mindenkinek, aki vette a fáradtságot, és cikket írt! - Egek Királynéja oltalmazd híveidet!

