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Az én királynőm
Szűz Mária, Egek királynéja. Egyedi
megszólítás, megnevezés ez, nincs is több
ilyen nevezetű templom sehol a világban,
magyar nyelven, mint a miénk.
Nagyon sokszor hallom boldog apukáktól,
amikor megszületik kislányuk, úgy hívják,
nevezik: az én kis hercegnőm! Valami ilyen
hangulat, ilyen érzés jön nyelvemre, amikor
Szűz Máriára gondolok, ő már nem kislány,
nem a kis hercegnőm, hanem a királynőm!
Természetesen egy ilyen megszólításban van
valami bensőséges, meghitt, baráti. De hát
Istennek mindannyian gyermekei vagyunk,
tehát egymás testvérei, Jézusnak mindannyian barátai vagyunk, és amióta a kereszt
alatt Jánosra, a szeretett tanítványra bízza
Jézus Máriát, Mária mindannyiunk édesanyja,
így az enyém is. Miért ne lehetne tehát a
bizalmas a megszólítása? Mária valóban az én
égi királynőm! Ez az én szívem tisztelete,
hódolata, megszólítása égi édesanyámnak!
Az igazi Mária-tisztelet
Monforti Grignon Szent Lajosnak van egy
műve: „A tökéletes Mária-tisztelet”. Ezek alapján a következőképpen határozom meg kapcsolatomat Máriával:
Legyen imám, megszólításom: bensőséges
Vagyis a lélekben és a szívben fészkel. A
Mária iránti tiszteletünk és szeretetünk a személyének nagyságáról nyert magas fogalmainkból és az Iránta érzett mély szeretetünkből
táplálkozik.
Legyen az imám, megszólításom: gyengéd
Vagyis tele van bizalommal, hasonlóan a kis
gyermek bizalmához édesanyja iránt. Vagyis
minden testi és lelki szükségünkben nagy

egyszerűséggel, bizalommal és gyengédséggel fordulunk a Szűzanyához. Minden
időben, minden helyen és minden ügyben
Édesanyánkat hívjuk segítségül kételyeinkben, hogy megvilágítson; eltévelyedéseinkben, hogy újból a jó útra vezessen; a kísértésekben, hogy megmeneküljünk; a gyengeségben, hogy erőt adjon; a bukásainkban,
hogy ismét felkeljünk; a csüggedésben, hogy
bátorítson; félelmeinkben és aggályainkban,
hogy azoktól megszabaduljunk; a szomorúságban, hogy megvigasztaljon; az élet keresztjeiben, a munkában és a viszontagságok
között, hogy ki tudjak tartani.

Legyen a megszólításom: szentséggel teli,
szent!
Szűz Mária
tisztelete arra
ösztönöz
bennünket, hogy kerüljük a bűnt és utánozzuk
őt az erényekben. Mária 10 fő erénye, amire
következtethetünk a Szentírásból:
– mély alázat
– élő hit
– tökéletes engedelmesség
– állandó ima
– minden irányú önmegtagadás
– szeplőtelen tisztaság
– égő szeretet
– hősies türelem
– angyali szelídség
– isteni bölcsesség
Legyen az imám, tiszteletem: állhatatos
Vagyis megerősít bennünket a jóban, és azt
eredményezi, hogy vallásgyakorlatainkat nem
egykönnyen hagyjuk el. Bátorságot ad, hogy
ellenszegüljünk a világ elveinek és divatjának,
a test rendetlen igényeinek és szenvedélyeinek és az ördög kísértéseinek. Ezért
Mária igazi gyermeke nem változékony, nem
bosszús, nem aggályos, nem félénk. Igaz,
lehet, hogy ő is eleshet, de ha elesett, újból
felkel kezét Anyjának nyújtva. Nem jön ki a
sodrából akkor sem, ha a vallásgyakorlataiban
nem tapasztal érezhető vigaszt, mert nem a

kedély változó érzelmeiből, hanem a Jézusban
és Máriában való hitéből él.
Végül Mária tiszteletem legyen: önzetlen
Vagyis arra indít, hogy Istent keressük
Máriában. Vagyis ennek a fenséges
királynőnek nem nyereségvágyból vagy
érdekből, nem anyagi vagy lelki haszonért
szolgálunk, hanem mert szeretetreméltó, mert
megérdemli, hogy neki és benne egyedül
Istennek szolgáljunk. Milyen ritka az ilyen
lélek, aki egyetlen szolgálatában sem keresi
önmagát, hanem egyformán szereti őt a kánai
menyegzőn és a Kálvárián!
Befejezésül az igazi királynői tiszteletre egy
szép imát idézek, a híresen Mária tisztelő
barokk kori szenttől: Gonzága szent Alajostól:
Szűz Mária, Te vagy az én Királynőm!
Testemet és lelkemet ma, mindennap és
halálom óráján a Te oltalmadba, különös
gondviselésedbe, anyai Szívedbe ajánlom!
Neked ajánlom minden reményemet, minden
örömömet,
minden
gondolatomat
és
esendőségemet, életemet és halálomat.
Közbenjárásod és érdemeid által eszközöld ki
nekem
a
kegyelmet,
hogy
minden
gondolatomban, szavamban és tettemben a
Te isteni Fiadnak Szent Akaratát teljesítsem.
Ámen.

Nyugdíjasok nyári napközis tábora!
A nyár legmelegebb hete: július 31- augusztus 5-ig
A létszám valamivel 20 fő fölött, 30 fő alatt.
Ugyan le volt írva, mégis izgatottan kérdeztük
egymástól, ki mit tud, milyen programok
lesznek, és ki szervezi? Senki sem tudott
biztosat! Na, ki? Már kitaláltátok! Igen! Zoltán
Atya! Nélküle kevés igazán jó program lenne!
Jó magam is készültem kicsit, mint a nyugdíjas
klub vezetője, (Mária énekek – erre inkább
ráéreztem –, filmek, Veleméri fénytemplom,
DVD a Szentföldről). Most nem írom le
tematikusan a napokat, de egyetlen nap sem
telt el élmény, imádkozás nélkül. Volt
kézműves foglalkozás, játék, masszázs, torna,
filmnézés, ének, régebbi slágerek, gitárral.
Valamint ami engem nagyon megérintett, az új
kántorunk
Tamás,
helyenként
nagyon
megható személyes életét érintő mondatai,
képei, Mária énekei, amit együtt énekeltünk,
hellyel-közzel jól, de szívből, szeretettel és
mindenki lelkesen énekelt. Csodálatos
hangulat volt. Természetesen nem maradt el a

humor és az őszinte nevetés. Kihagyhatatlan a
grill sütés, amit az Atya készített, sütött, az
ízek fantasztikus kavalkádját elénk tárva! Az
ebédek minden nap különlegesen finomak
voltak. Például az őszibarackos, sárgadinnyés, tojáshabos hideg leves a kánikulában
mindenkinek nagyon jól esett. A menüket sem
írom le, aki ott volt tudja! Szólnom kell az
ízlésesen, szépen megterített majd 6-8 m-res
asztalról ami „várt” minket a programokról,
imával érkezve az ebédekhez! Igazán szép,
kedves tartalmas, vidám napokat töltöttünk el
együtt. Köszönet a segítő személyzetnek is,
akik mindent megtettek, hogy jól érezzük
magunkat, kiszolgáltak, mosogattak, (ebbe mi
is besegítettünk) kávét, teát, főztek, és akik
ebben a kánikulában a sütőhöz álltak, és finom
süteményt sütöttek – meggyest – és hoztak
sósat, gyümölcsöt. Plébános atya! Köszönet
az ötletért, a megvalósításért, és hogy hittél és
elhitetted velünk is, hogy igen, még mi idősek

is tudunk és kell is, hogy örüljünk, hogy
lelkünket felemeljük, sokat beszélgessünk,
jobban megismerjük egymást.
Ezen a héten az idős emberek mosolygása,
néha egy-egy könnycseppje, Istennek biztosan tetsző érzésekről tanúskodott!
Atya! Köszönjük ezt a felejthetetlen hetet,
reméljük lesz jövőre is folytatás, hogy az
idősek nyarába is beköszöntsön a fény, az
öröm és az együtt töltött imádkozás élménye!
Naszvagyi Zsuzsanna
Imára készülődés a plébániai kápolnában

Ilyen még nem volt… de jó, hogy volt!
Legalábbis nem tudok róla, hogy korábbi
években lett volna. A Nagy Átmenet felé
haladó idősebb generáció általános életérzését az előrehaladással párhuzamosan
meghatározza az az érzés, hogy ő már nem
kell senkinek, más szavakkal kifejezve: vele
nem törődik senki. A vallásos ember persze
hiszi, tudja, hogy az Isten törődik vele, hazavárja. Ám még földi lények, emberek vagyunk,
emberi közösségre, törődésre vágyunk.
A fenti gondolatok fényében ezért volt
számomra kellemes meglepetés, mikor a plébániai levelezőn, majd szórólapon is értesültem róla, hogy plébániánkon napközis tábor
lesz július 31-től augusztus 5-ig.
A hétfői kezdő napon mintegy huszonöten
gyűltünk össze a plébánia könyvtárkápolnájában, és ez a létszám a következő
napokon inkább gyarapodott.
A programok az előre meghatározott rend
szerint haladtak. A reggeli ima után plébános
atya előadásában megismerhettük a nap
szentjeit, így többek között a jezsuita
rendalapító Loyolai Szent Ignác életéről és
gondolataiból elmélkedhettünk, másik napon a

nápolyi Ligouri Szent Alfonz életéről. A délelőtti
foglalkozásokon Petőfi Sándor nyomdokain
(Gyermek lettem, gyermek lettem újra…) mi is
gyermekek lettünk: színes ceruzára fontuk
ettől elszokott öreg ujjainkat, és lepkéket
színeztünk, amik azután megtanultak még
repülni is. Mások fonalból, fa-gyöngyből kis
bábukat alkottak. Mindezt szakszerű irányítás
mellett… Más délelőttön a Belvárosi
Református templom lelkésze tartott tartalmas
előadást arról, hogy mivel gazdagította a most
500 éves reformáció a kereszténységet.
Kántorunk, Tamás, az általa (és generációnk
sok tagja) által még ismert (és kedvelt)
vallásos énekeket ismertette, amik ugyan
kimaradtak a templomi énekek rendjéből, de jó
részüket megtaláltam a MátraverebélySzentkúton 2007-ben vásárolt Szent kút
csillaga című búcsús-énekeskönyvben.
Láttunk még filmvetítést Fatimáról. de jutott idő
még arra is, hogy Bernolák Melinda minden
délelőtt
szakszerűen,
kíméletesen,
de
alaposan megtornásztassa öreg csontjainkat,
Marika, a gyógymasszőr pedig ki-kicsippentett
közülünk egy-egy pácienst, akit kíméletesen,
de alaposan „meggyúrt” (panasz egyikükre
sem érkezett).
Ebéd ügyben a csúcs a Plébános atya által
komponált szerdai ebéd volt, de mintha a piaci
kifőzdés is kényeztetni akart volna minket:
minden nap finom ebédet ettünk.
Még egy szót az éneklésről: csütörtökön az
ebédnél váratlan meglepetés ért minket: a
közösségünkhöz tartozó Naszvagyi Vilmos
énekes „perdült” az asztal végéhez, és –
magát gitárral kísérve - ifjúságunk nagy
sztárjait idézte meg: Gianni Morandit, Boby
Solo-t és Tom Jones-t. Szinte mindenki vele
énekelt-dúdolt. Még kedves örök-ifjú (91 éves)
Gyula barátom is dudorászott mellettem. Nem
akartam hinni a fülemnek! Plébános atya,
nagyon köszönjük!
Pelle András

Nyugdíjas klub összejövetel:
kéthetente a plébánián
Szerda délelőtt 10–12 óráig. Első alkalom
szeptember 6, szerda 10 óra. A következő
alkalom szeptember 20, szerda délelőtt 10 óra.
Minden nyugdíjast szeretettel várunk!
Nem kell hozni semmit, bárki jöhet, nem kerül
pénzbe. Csengessen be a hittanterembe, tárt
karokkal várjuk. Beszélgetés, ima, valamilyen
téma, előadás, éneklés, kis tea, apró
sütemény jókedv, jó társaság várja.

Nyitott templomok éjszakája, Ars Sacra
A Navicella kamaraegyüttes idén immáron
harmadik alkalommal vesz részt az Ars Sacra
fesztivál nyitott templomok éjszakáján, 2017.
szeptember 16-án este 7 órakor az Újpesti
Egek Királynéja Templomban.
A kamaraegyüttest a gondviselés hívta életre,
neve szó szerint kis hajót jelent, de így nevezik
azt a kis, hajó alakú edénykét is amiben a
tömjént tartják. A tömjénnel Isten dicsőségét
fejezi ki a liturgia. Célunk egész életünkkel,
ezen belül zenei tevékenységünkkel, hogy mi
is ugyanezt tegyük. Az Ars Sacra együttesünk
életében minden alkalommal mérföldkő.
Egész nyáron próbálunk, a szokásosnál
gyakrabban találkozunk – ez kisgyermekes
életünk mellett kihívás is –, hogy így egy
intenzív próbaidőszak után, felkészülten
villantsuk fel egyházzenei repertoárunk legkedvesebb gyöngyszemeit egy estébe sűrítve.
Az idei Ars Sacra szereplésünk rendhagyó,
ugyanis a program keretében Versegi Beáta
nővér, a Nyolc Boldogság Közösség tagja is
előadást tart "Minden forrásom belőled fakad"
címmel, amely előadás már a 2020-ban
Magyarországon
megrendezésre
kerülő
Eucharisztikus Világkongresszusra kíván kitekinteni. Kamaraegyüttesünk egyházzenei
szereplésével és az előadással az egyház
látható és láthatatlan kincsei így egy estében
ötvöződnek, s ez egyben programunk mottója
is. A megszólaló egyházzenei művek között a
Szent László kanciótól, a középkori kánonon át

ismert és kevésbé ismert barokk (Lotti, Schütz,
Vivaldi) illetve romantikus szerzők (SaintSaens, Marquesi, Liszt) darabjai csendülnek
fel az idei műsorunkban.
"Isten csak olyan dolgokat kér tőlünk, amiben
örömünket leljük" – írja Böjte Csaba atya egyik
könyvében. A Navicella kamaraegyüttes
ennek élő, ékes példája.

Szeretettel várunk és hívunk mindenkit 2017.
szeptember 16-án este 7 órakor az Egek
Királynéja
Főplébánia Templomba, az
"Egyház látható és láthatatlan kincsei" című
elmélkedő zenei estünkre.
A Navicella kamaraegyüttes tagjai: Dörgő
Borbála, Forstnerné Deák Erzsébet, Győrffy
Katalin, Forstner Bertalan és Tarcsi-Veres
Attila.

Templomi kórusunk (újjá) szervezése
Egy templom életének nélkülözhetetlen része a szent zene.
Az orgona csodálatos hangja és az emberi énekhang isteni csodája, mind-mind szebbé és
felemelőbbé teszik a liturgiát. Ezt a csodát szeretnénk egy közösségben összegyűjteni
plébániánkon, hogy megalakulhasson a templomi énekkar. Egy templomi kórus elsősorban
közösség, ahol egymás megismerése mellett a templomi liturgikus szolgálat a cél.
Szeretettel várunk jó hangú felnőtt férfiakat és nőket, akik szívesen szolgálnának templomunkban.
Kottaolvasás nem feltétel. A próbák egyelőre szerdánként a mise után 18.30-tól lennének a
templomban. Előzetes jelentkezés nem szükséges. Érdeklődni a templom kántoránál, Kruppai
Tamásnál lehet a 20/8230913-as telefonszámon vagy a kruppaitomi@gmail.com email címen.
Kodály Zoltán mondta:“A zene nemcsak magányosok kedvtelése, hanem lelki erőforrás, amit
minden művelt nemzet igyekszik közkinccsé tenni.” Templomunk közösségéből legyünk
valamennyien azon, hogy a bennünk szunnyadó tehetség és lehetőség ne elsikkadjon és
szétmorzsolódjon, hanem valóban mindnyájunk javára közös kinccsé legyen!
Tudod, melyik énekünkről van szó? Ha nem tudod elolvasni, csak hallás után tudsz énekelni,
akkor is gyere el közénk.

Családi nagytábor - Balatonakali
A Pirositz család szemével
Idén először vettünk részt a plébánia által
szervezett családos táborban és azt kell
mondanunk egyáltalán nem bántuk meg!  A
szervezők sok-sok munkájának köszönhetően
egy igazán feltöltő és programokkal teli hetet
tölthettünk el együtt. A hét programjai igazán
jó érzékkel lettek összeválogatva, jutott idő
kirándulásra, kézműveskedésre, strandra,
akadályversenyre, minden nap szentmisére.
Az esték sem maradtak elfoglaltság nélkül,
részt vehettünk a nyitó-tábortűzön, táncházon,
karaoke-partyn, a felnőttek borkóstolón, a
gyerekek csillag-néző túrán, utolsó estén
pedig a Szomszédok együttes fergeteges
koncertjén. A szülőknek igazán nagy
lehetőség volt a feltöltődésre a Házaspárok
útja, amin gyerekek nélkül vehettünk részt, így
igazán jól ki lehetett zökkenni a mindennapok
mókuskerekéből. Mind a felnőtteknek, mind
pedig a gyerekeknek jutott sok-sok szabadidő
a személyes beszélgetésekre, játékra,
kikapcsolódásra, amire egy-egy vasárnapi
mise után csak kevesebb lehetőség van.
Mi igazán feltöltődve, jókedvűen, sok-sok
élménnyel tértünk haza, már most várjuk a
következő tábort! Ezúton is köszönjük a
szervezők munkáját, ami nélkül ez a tábor nem
sikerülhetett volna ilyen jól!

Illés Berti és anyukája Kondás Judit így
látták
Szeretnék egy kis élménybeszámolóval átadni
személyes élményeimet az ez évi családi
hittantáborról. Színes, változatos egy hétben
vettem részt anyával és hittanos barátaimmal.
Olyan sok minden történt, nem is tudok
mindent leírni. Minden program szuper volt,

nem unatkoztunk se délelőtt, se délután, se
este. Anya ott volt, mégis külön voltam,
aludtam a barátaimmal egy szobában.
Tetszett, hogy emeletes ágyon is aludhattam.
A reggeli kelések kicsit nehezek voltak
"Kakukkszóra", főleg amikor a 9. születésnapomat tartva a táborban megbeszéltük
aznap este Lócival, Bercivel, Gergővel,
Marcival, hogy közösen megvárjuk a 22.23
percet, amikor megszületettem. Sikerült!
Jó volt kipróbálni magamat az "Egy perc és
nyersz" játékban. Kézműves foglalkozás
alkalmával készíthettem ajándékot, emléket a
táborról. Élveztem a kirándulást is a
Hegyestűre a sok gyaloglás ellenére, az erdei
misével, fagyizással egybekötve.
Madarász előadáson megtudhattam, hogy a
dolmányos varjú okosabb az embernél. A
történész bácsi előadásában pedig tetszett a
középkor hadi felszerelésének bemutatása!
És még mesélhetnék!
Végezetül, élveztük a táborban megrendezett
akadályversenyt anyával és csapattársainkkal.
Szent László lovagjaiként II. helyezést értünk
el. Izgalmas, és gondolkodtató volt.
Hálásak vagyunk anyával minden felejthetetlen percért!

Egy fiatal, Mátyus Ágota élménye
Az idei, 2017-es családi nagytáborban több,
mint százötvenen vettünk részt, a kis
babakocsis
gyerekektől
egészen
a
nyugdíjasokig, minden korosztályt képviselt
valaki.
Táborunk témája Szent László és a lovagkor
volt, lévén, hogy az idei év lovagkirályunk éve.
A téma keretein belül az együtt töltött napjaink
során volt szerencsénk megismerni őseink

harcszokásait, fegyvereit, ruházatát, lakhelyét
és állatait, profi, tapasztalt és kiváló szakmai
tudással rendelkező előadók segítségével.
A korismereti bemutatásokon kívül persze
részt vehettünk más és más, jobbnál jobb
programokban: egy zseniális néptáncospár
tanított nekünk egyik este különböző kör-, és
páros táncokat; nagykivetítőn nézhettük A
találkozás című filmet; négy kiváló bort
kóstolhattunk meg az Attila és Pozsgay Gyuri
által megszervezett borkóstolón, valamint a
nagy diszkó-karaoke-táncestet se felejtsük el.
Ezek az előadások, bemutatók és programok
többnyire az érettebb korosztály figyelmét
keltették fel, de természetesen a kisebb
gyerekek sem unatkoztak, őket ugyanis Pipó
József bűvész úr szórakoztatta, vagy éppen
egy vidám, hangos karaoke-buliban táncolhattak, ugrálhattak és énekelhették kedvenc
dalaikat, egyik este Zoltán atya vezetésével
nézhették a csillagokat, és persze számukra
sem maradhatott el a táncház.
Természetesen közös programjaink is voltak;
Rutty kézműves asztalainál ügyeskedhettünk,
de ilyen volt még például a nagy kirándulás a
Hegyestűre, Végh Gabi Egy perc és nyersz –
vetélkedője, a családi akadályverseny, a
tábortűz, a hangszerbemutató, a nagy strandolások a Balatonnál, a mindennapos szentmisék, és a tábort záró Szomszédok koncert.
A táborban persze nem csak a féktelen szórakozás volt a cél, hanem az is, hogy alkalmakat
adjunk a részvevőknek az elmélyült imákra,
találkozásra Jézussal, Istennel, hogy el tudjunk egy kicsit csendesedni, hálát adni, vagy
éppen a kéréseinket kitárni az Úr elé. Ennek
volt a helye a tábori kápolna, ami az idei
táborban volt először. A kápolnában (és
egyébként reméljük és hisszük, hogy a tábor
összes helyszínén) folyamatosan jelen volt az
Úr, és bárki bármikor betérhetett.
Lelki napunk is volt, amikor a táborozók szét
voltak osztva korcsoportok szerint, az óvodásokhoz két óvónő jött, hogy együtt játsszanak,
amíg a felnőttek a babakocsis gyerekekkel
együtt a Házaspárok Útját járták végig
Óbudaváron. A kisiskolásokkal a két szeminarista, Solymos András és Szentkirályi Ottó
foglalkozott, a fiataloknak Lantos Dorci tartott
egy rövid elmélkedést a közösségről, és annak
erejéről, aztán egy kvízben vettek részt. Ezen
a napon egész napos csendes szentségimádást tartottunk a kápolnában, ahol minden
órában mások őrizték a szentséget. A nap

végén Gabus, Orsi és Edina tartott egy
előadást a 2020-as Nemzetközi Eukarisztikus
Kongresszusról, illetve Emese és a Szikra
Ifjúsági Énekkar vezetésével a táborozók
együtt dicsőíthették az Urat. Én személy
szerint remekül éreztem magam, jó volt a
társaság, a hangulat és a programok is.
Ezúton is szeretnék minden táborozó nevében
köszönetet mondani Krisztának, Ildinek, Bercinek, Pozsynak és Zoltán atyának, illetve mindenki másnak, akik részt vettek abban a
rengeteg munkában és szervezésben, ami
miatt végül egy ilyen jó tábor születhetett meg.

A Makra család szemüvegén keresztül
Először vettünk részt a plébánia táborában
családunkkal, mely nekünk és gyerekeinknek
is nagy élmény volt. Szerettünk volna jobban
megismerkedni azokkal, akikkel már látásból
ismertük egymást a vasárnaponkénti szentmisékről.
A tábor folyamán lényegesen több minden
valósult meg annál, mint amit mi elképzeltünk.
A harmadik nap után már azt éreztük, hogy
nem nagyon lehet újjal színesíteni a tábori
programot, mert addig is annyi minden történt.
De azt tapasztaltuk, hogy minden nap valahogy másképp, változatosan, élmény gazdagon telt. A beszélgetésektől, a változatos
helyszínen megtartott miséktől kicsit másfajta
lelki élményt kaptunk, sikerült kizökkentünk a
hétköznapok sűrűjéből.
A Házaspárok útja volt számunkra a legjobb
élmény, nagyon rég tudtunk ennyi mindenről,
elmélyülten beszélgetni. Reméljük a hétköznapokba is sikerül belopni ilyen meghittséget.
Kislányunk válasza a tábor felénél a "jövőre is
eljöjjünk-e?" kérdésre önfeledten, és ugrálva
mondta, hogy "Igen, igen!"

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hírei
N EK e d ! – V e l e d !
A 2020-ban Budapesten megrendezésre
kerülő Eucharisztikus Kongresszus előkészítő
időszakában vagyunk. Az ünnepségsorozat
célja az Eucharisztia megismerésének és
tiszteletének elmélyítése. Emellett lehetőségünk nyílik majd arra, hogy tanúságot tegyünk
Isten szeretetéről a világ felé.
Az előttünk álló három esztendőből az elsőben
lehetőségünk lesz arra, hogy egyénileg
elmélyítsük, újra értelmezzük kapcsolatunkat az Oltáriszentségben jelenlévő Jézussal.
Ennek az időszaknak leginkább az lehet a
gyümölcse, hogy hitünk, Istennel való kapcsolatunk új lendületet kapjon, mind egyénileg, mind közösségileg.
Ezt a lelki felkészülést szeretnénk segíteni
szeptembertől, a plébániánkon havi egy szombat este, egy-egy lelkes, élő hitű vendégelőadó
meghívásával, akik tanúságot tesznek majd
saját hitükről, az Oltáriszentséggel való kapcsolatuk alakulásáról.
Az őszi félév meghívottjai és dátumok:
Szept. 16. 19 óra – Versegi Beáta nővér, a
Nyolc Boldogság közösség tagja, valamint az
Ars Sacra keretében a Navicella énekegyüttes.
Okt 7. 19 óra – Lothringer Éva szociális
testvér.

Nov. 4. 19 óra – Nyuli Gábor és Tobisch
Borbála, a magyarországi Cor et Lumen Christi
közösség vezetői.
Dec. 9. 19 óra – Medgyessy László, a Boldog
Charles de Foucauld lelkisége által inspirált
Názáret közösség vezetője.
Ezek mellett augusztus 25-től elkezdődik a
sekrestyében péntekenként 8-17 óráig a
Szentségimádás. Ha nem hozzánk jönnél
Szentségimádásra, akkor itt mindent megtalálsz: http://szentsegimadas.hu/
Szeretettel buzdítlak benneteket erre a
nagyszerű találkozási lehetőségre az élő
Jézussal.
Szeptember 11-én, hétfőn indul a Városmajori
templomban 18.00-kor a 12 alkalmas
Adorációs iskola mindenkinek, aki szeretné
kapcsolatát elmélyíteni Jézussal. Jelentkezés:
iec2020.hu/ador
Férfi szentségimádás az Örökimádás templom kápolnájában minden péntek reggel 7-8
között.
Az eucharisztikus kongresszusról mindent
megtudhattok a magyarországi kongresszus
honlapján http://www.iec2020.hu
Sok kegyelmet és áldást kívánok
mindenkinek!
Gáspár Gabus

EUCHARISZTIKUS HITVALLÁS
Hiszem és vallom, hogy Isten igéje és a Szentlélek ereje által, a pap szolgálata révén, az
Eucharisztiában valóságosan jelen van a feltámadt, élő Jézus Krisztus. Őt imádjuk, aki ebben a
szentségben nekünk adta önmagát.
Hiszem, hogy minden szentmise áldozat, amiben jelenvalóvá válik Krisztus egyszeri, tökéletes
és megismételhetetlen keresztáldozata.
Hiszem, hogy az Oltáriszentség mindkét színe alatt, az átlényegített kenyérben és a borban a
teljes Krisztus jelen van.
Hiszem, hogy az Eucharisztiában jelenlévő Jézus Krisztus az örök Isten Fia, valóságos Isten és
valóságos ember, aki elválaszthatatlan egységben él az Atyával és a Szentlélekkel.
Hiszem, hogy a szentáldozás személyes találkozás Jézussal. Az Eucharisztia a szeretet
szentsége, ami keresztény életünk forrása és csúcspontja. Ámen. (Murányi Nikolett testvérünk
imája)
Paulai Szent Ferenc, ha valamely fontos ügyben a véleménye felől megkérdezték, mint egykor
Mózes, ő is az isteni szövetségsátorhoz, az oltárszekrényhez sietett tanácsért és utasításért.
Xaveri Szent Ferenc, India nagy apostola, térítői munkája mondhatatlan napi fáradalmai
után sokszor az egész éjét az oltár zsámolyára borulva töltötte. Hacsak tehette, a templom
közvetlen szomszédságában vett magának lakást. A tabernákulum volt a legkedvesebb
szomszédsága. Malagában tartózkodása alatt pedig – mint valami második Sámuel – a
sekrestyében, a puszta padozaton szokott hálni, ki-kimenve minduntalan innen a templomba,...

Gyermekek napközis tábora a nyár elején
3 korcsoportban, 16-16-16 gyerek, és lelkes szervezők
A napközis táborban sok jó élménnyel gazdagodtunk; Timi, Rita, és Marci vezetésével.
Gyerekek segítenek takarítani a napközi
utolsó napján…

A hétfői program nagyon tetszett, amikor
Sárkőpusztán barlangásztunk, ahol sok új
élményt szereztünk. Ezek után kedden Zoltán

atyával a Fiumei úti temetőbe látogattunk el. A
szerdai napon Szentendrét, a festők városát
látogattuk meg, Marci elmesélte a város
keletkezését, fejlődését, szerepét a középkori
világban. A csütörtöki nap kicsit máshogy
alakult, mint terveztük, de ez nem gátolt meg
minket abban, hogy jól érezzük magunkat:
meglátogattuk a Hadtörténeti Múzeumot, a
Halászbástyát és a Mátyás templomot,
valamint megnéztünk egy 3D-s animációt a
magyar történelemről. Nekem a pénteki nap
programja tetszett a legjobban: a nap első
felében lazultunk a plébánián, játszottunk a
pincében, később átsétáltunk Aquincumba,
körbenéztünk, egy interaktív kiállítás keretében érdekes kvízeket töltöttünk ki, mozaikozhattunk, megismerkedhettünk az ókori divattal.
Ezúton is köszönet Timinek és a többi
szervezőnek, hogy ilyen élményekben dús
hetet zárhattunk. Én személy szerint nagyon
élveztem, remélem a többiek is így éreznek.
Mátyus Andor

Őszi plébániai zarándoklat
Szeptember 23, szombat
Szép román kori templomok, egy épen maradt vár, szép gregorián szentmise régi falak
között, finom ebéd, közös imádságok: kell-e ennél több egy napra? Tarts velünk!
Bélapátfalva: a ciszterci apátsági templom megtekintése, szentmisével, kiállítások. A román kori
építészet remeke!
Kisnána: a vár, várkiállítások megtekintése, és a várban közös meleg ebéddel.
Feldebrő: Szent Márton plébániatemplom, XI. századi öt hajós régi templom.
Ráadásként befejező ima Vécs falu templomában. (Vécsre szoktuk vinni a karitászban
összegyűlt ruhákat, adományokat….)
Visszaérkezés: szombat este 7 óra körül.
Költség: az önkormányzati pályázat támogatás miatt igen kedvező áron! Az útiköltség + belépők
+ közös meleg ebéddel: 4000 Ft.

Veni Sancte! Jöjj Szentlélek!
Évkezdő gitáros szentmise, a Szentlélek segítségül hívása.
Szeptember 3, vasárnap 9 óra. Minden gyereket külön szeretettel várunk!

Hitoktatás-hittanórák
A plébániai hitoktatás a szeptember 11-i héten fog megkezdődni. A pontos időpontokat a Veni
Sancte misén hirdetjük ki. Addig összeülünk a hitoktatókkal és megtervezzük az őszi menetrendet.
Természetesen minden korosztálynak lesz valamilyen foglalkozás, hittan a plébánián. Ovis
korcsoporttól kezdve ifjúsági hittanig! Ezenkívül lesz elsőáldozási előkészítő 3-4. osztályos
gyerekek részére. Szervezünk hittant bérmálkozandóknak, 8. osztályos és idősebb, még nem
bérmálkozott fiataloknak. És lesz középiskolás, ifjúsági hittan is a plébánián.

Templomi mosdó WC.
Majdnem egy év küzdelmes munka után végre
elkészült a templomi mosdó helyiség. Lassan
készült, mert a templomot körülvevő téren 8
évvel ezelőtt semmi sem a rajzok, tervek
alapján készült el. A megjelölt helyeken nem
volt található a csatorna, ahová be lehetett
volna kötni a szennyvizet.

Úgy készült el, hogy a templomból nézve az
előcsarnok folytatása legyen, ugyanolyan
fafaragással.
Két hónapja működik, és egyre többen fedezik
fel, hogy a bejáratnál van mosdó, WC. Így nem
kell mise közben, előtt, után a szentélyen
keresztül a szolgálati mosdóba bejutni. Ez a
mosdó a sekrestyés, a papok, a ministránsok,
segédkezők részre van fenntartva. A bejárati
mosdót mindenki használhatja, de lehet
egyben kisgyermek pelenkázó is! Több

aggodalom is volt a használatával kapcsolatban, amelyek hála Istennek eddig nem váltak
be.

Köszönet, hogy nem engedtek be még
hajléktalant, hogy nem jönnek be a piacról
idegenek. Köszönet, hogy a többség lehúzza a
WC-t, lekapcsolja a villanyt, és csak néhány
férfi célzott mellé eddig. Akinek szükséges,
használja bátran, de úgy, hogy továbbra sem
zavarjuk vele az istentiszteleteket, ne hívjunk
be idegent. Sőt még akkor sem használjuk, ha
épp hívő vagyok, de csak vásárolni jöttem a
piacra, nem pedig a templomba imádkozni.
Erre a célra a piacon is van két mosdó, és a
Vasedény mellett is van nyilvános mosdó.
Csak a szertartásokon részt vevő hívek
számára készült!

FILMKLUB – újra gombolva
Kedves Testvérek!
Első nekifutásra – tavaly – 4 filmet sikerült
ugranunk, havonta egyet. Minden filmnél érződött, hogy gyengül az állóképességünk, az
utolsó két filmre már nem is maradt
(gyakorlatilag) semmi.
Én ugyan nem hallottam, hogy hiányolta volna
bárki, de Zoltán atya egy tavaszi egyháztanácson, a lehetséges programok kapcsán
említette, hogy akár lehetne újra – így arra
gondoltam, hogy fussunk neki másodszor!
Változtatnánk a taktikán, mégpedig úgy, hogy
ne mást okoljunk az idő múlásért, hanem: ha

akarunk, csináljunk olyan mozit, amilyet
akarunk – töltsük meg mi az időt! Aki eljön, az
megnézi a filmet, ha akar, beszélget róla, s a
végén megbeszéljük, mi legyen a következő
film, ki hozza el, stb.
Havonta egy szombaton lenne, pl. a hónap
egyik utolsó szombatján. Az első szeptember
30-án este 7-től: a Bíbor és fekete című, 1983as, amerikai-angol-olasz filmet néznénk meg.
Aki eljön, gondolkozzon és hozzon javaslatot a
következőre, hogy újra eljöjjön!
Szeretettel:
Gáspár Tibor (filmrajongó)

Torony felújítás
Amint láthatják a kedves hívek, elkezdődött a
templomtorony felújítása. Tulajdonképpen a
bádogozás javítása, a toronyablakok fa
zsalujának cseréje, a villámhárító javása (mert
lejárt a szakhatósági ideje), a Krisztus szobor
rendbetétele, a vakolat javítása volt az eredeti
cél. Mivel ezt nem lehetett állványzat nélkül
elvégezni, így került sor felállványozásra. A
teljes felújítás 25 millió Ft-ba kerülne. Ennyi
pénz még nem áll rendelkezésre. Amit
nyertünk, kaptunk az Egyházmegyétől, és az
Újpesti Önkormányzattól, és a saját önrész
csak 12 millió Ft. A teljes költség viszont 29
millió Ft lenne. És nem lehet elképzelni, hogy
kijavítjuk a hibákat, és utána elbontják az
állványt úgy, hogy nem lenne újra vakolva,
színezve a torony, vagy nem készülne új
madárvédő háló, vagy a rózsaablak maradna
töredezetten, kopottan.
Talán akad valamely jó szándékú hívő, aki tud
nagyobb összeggel támogatni bennünket?
Nincs örököse, az egyházra hagyja értékeit?
Talán találunk valamely más forrást? (Kicsi az
esély.) Mit tehetünk? Imádkozunk, megpróbálunk felelősen gazdálkodni a kicsiből is.

Felnőtt bibliaóra
Az ősztől újból folytatódik a felnőtt bibliaóra, felnőtt katekézis a plébánián. Csütörtök esténként
18.30 órakor. Első alkalom szeptember 7, csütörtök este.

Baba-mama klub
Újra indul a baba-mama klub is a plébánián, kéthetente szerda délelőtt 10 – 12 óra között, az
emeleti gyerekszobában! Első alkalom szeptember 6, a következő szeptember 20 szerda délelőtt
10 óra! Várjuk a kismamákat és a babákat!

Fiatal felnőttek hittanja
Ebben az évben is folytatódik a fiatal felnőttek hittanja, kéthetente csütörtök este ¾ 8 órakor.
Első alkalom szeptember 7, csütörtök este ¾ 8 óra.

Felnőtt kezdők csoportja
Felnőtt kezdőknek!
Nem vagy még megkeresztelve? Nem jártál még hittanra? Nem voltál elsőáldozó, vagy
bérmálkozó? Szeretnél megismerkedni a katolikus hittel? Áttérni a katolikus hitre?
Ha elmúltál 17 éves, és még nem vagy 80, várunk!
Nálunk rátalálsz a hit erejére, igaz válaszokat kaphatsz életed kérdéseire. Örök értékeket
ismerhetsz meg. Lelki nyugalmat, békét kapsz Istentől. Barátokra találhatsz közösségünkben.
Minden felnőttet várunk, aki keresi az igazságot.
Szeretnénk szeptember végén, 26-án kedd este elindítani a következő csoportot!
Jelentkezz bátran! Kedd esténként 19.15 óra.
Nincs előfeltétel, elköteleződés, nem kerül pénzbe…
Információ: Horváth Zoltán plébános atyánál.

Mise szándék
A szentmisét általában egy meghatározott
szándékra ajánljuk fel. Amit a plébános
havonta egyszer, hónap első vasárnapján és a
fő ünnepeken az összes plébániai hívekért
ajánl fel. Minden vasárnap egyet, amit úgy
hívunk, a főpásztor szándékára. Ugyanis a
főpásztort, a püspököt nagyon sokan kérik fel,
hogy imádkozzék erre vagy arra a szándékra.
Ezeket ő személy szerint nem tudja mind
elimádkozni egy-egy szentmisében, viszont
delegálja papjainak. Így mutat be a plébános
vasárnaponként egy szentmisét a Főpásztor
szándékára. Ezen túl azokért a célokért,
személyekért imádkozunk, amelyeket valamely hívő kér és befizet. Ez lehet halottakért.
Lehet
élőkért:
valakinek
gyógyulása,
megtérése, valamely évfordulója. Lehet akár
egy vizsga sikeréért, leendő házasságért,
munkahely változtatásért stb. bármilyen jó
célra imádkozni. Hazánkért, a békéért, akár jó
időjárásért, veszélyben. Mindegy, csak jó
szándék legyen. Hagyományosan kétféle
szentmise van, csendes, melynek díja jelenleg
1500 ft. és orgonás, melynek díja 3300 ft.
Természetesen nem ebből a pénzből működik
a templom, ez a pénz nem elég a pap, a
sekrestyés, a kántor fizetségére, és a világítás,
gyertya, ostya fedezetére. Ez csak egy
jelképes összeg, a szándék ellensúlyozása.
Az is természetes, ha valaki szegény, vagy
éppen nincs pénze, és kér szándékot, hogy
imádkozzunk érte, családjáért, azt ingyen is
megtesszük, bármikor!
A mise végtelen kegyelmi értékű. Bekapcsolódunk Jézus egyetlen áldozatába. Ugyanakkor az egész templomi közösség ezért az egy
szándékért imádkozik, és az együtt
imádkozásnak hatalmas ereje van. Jézus

mondta: ahol ketten-hárman összegyűlnek az
én nevemben, ott vagyok közöttük. Ezért
ajánljuk: használd ki a lehetőséget. Ha van
kérésed, köszönni valód, mondass szentmisét,
hogy ezzel a végtelen imaerővel együtt
imádkozzunk a te kérésedre. Szép szokás, aki
mondatja a misét, az olvassa fel az
olvasmányt, vagy a hívek könyörgését. Sőt
felhozhatja a felajánláskor a kenyeret és a bort
az oltárra, mintegy odahelyezve a saját
kérését is. Személy szerint való könyörgést is
lehet mondani a hívek könyörgésében.

Persze a hivatalos szándékon túl hozza ide az
oltárra mindenki a saját imáját is, saját egyéni
háláját, kérését, köszönetét az oltárra. az is
örök jelkép: amikor például pénzt dobok a
kosárba a felajánláskor, és azt a pénzt a
perselyező lerakja az oltár lábához, adományommal együtt vigye oda a kérésemet is!
Csatlakozzon adományomhoz az imám. Így
lesz az enyém is a szentmise, az én hozzájárulásom az én imám ereje a közös imában.

Gyóntatási rend plébániánkon
Az eucharisztia vételéhez szorosan kötődik a bűnbocsánat szentsége, hisz halálos bűnben nem
lehet szentáldozáshoz járulni.
Hála Istennek vannak kisegítő atyáink, akik besegítenek a bűnbocsánat szentségének
kiszolgáltatásában.
Minden hónap első vasárnapján, a 9 órai szentmise előtt-alatt Mohos Gábor atya, a püspöki kar
titkára gyóntat! Tehát szeptember 3-án legközelebb.
Minden vasárnap a 11 órai szentmise alatt Urbanek Rudolf nyugdíjas piarista atya gyóntat!
A plébános atya, Zoltán atya elérhető a szentmisék előtt, de külön is várja a gyónókat
elsőpéntekenként, szombatonként, és vasárnaponként, az esti mise előtt ½ 6 órától.
Természetesen lehet külön időpont egyeztetéssel is gyónási és lelki beszélgetési időt kérni a
plébános atyától. Valamint péntek délutánonként irodaidőben, a plébánia kápolnában is lehet
szentgyónást végezni.

Karitász - használt ruha leadás
Továbbra is van lehetőség a használt ruhák leadására a plébánián. Irodaidőben, hétfő, szerdán,
vagy pénteken délután várjuk az adományokat. Van pár kérésünk! A ruhákat tiszta állapotban
kérjük. Tényleg csak jó állapotban levő, nem avítt, elnyűtt, ódivatú ruhákat hozzanak. Ne a nagyi
hagyatékát, válogatás nélkül. Ilyenre nincs szükség, csak géprongynak vinnék el. Csakis olyat,
amit a behozó is felvenne, de kihízta, megunta, van helyette újabb darab, és ez feleslegesé vált.
Előre is köszönjük!

Szeptember 8, Kisboldogasszony ünnepe
A jeruzsálemi hagyomány a Betheszda fürdő mellett tisztelte Mária születésének helyét. Az 5.
század elején Szent Anna tiszteletére templomot építettek itt, melynek felszentelési évfordulóján,
szeptember 8-án emlékeztek meg Mária születéséről.
Szent II. János Pál pápa tanítja: szeptember 8-án tartjuk a Boldogságos Szűz Mária születésének
liturgikus ünnepét, aki az egész világ megváltásának hajnala és reménye. Ez a Mária-ünnep
mélyen gyökerezik a hívők szívében és áhítatában (...), mert tudatában vannak annak, hogy az ő
születésével vették kezdetüket Isten tervében azok az üdvözítő események, amelyek aztán oly
szoros kapcsolatot teremtettek Mária és az ő Fia között. Örvendezzünk tehát, ahogy
megemlékezünk Megváltónk Anyjáról. Ahogy Damjáni Szent Péter mondotta: „Valóban, ha
Salamon és vele együtt egész Izrael népe a templom felszentelését oly bőséges és fényűző
áldozattal ünnepelte meg, milyen és mennyi örömöt hoz majd Szűz Mária születése a
keresztényeknek? Mert az ő méhébe, mint a legszentebb templomba, szállt le Isten a saját
személyében, hogy emberi alakot nyerjen és látható formában lakozzék kegyesen az emberek
között.”

Szeptember 12, Szűz Mária szent nevének ünnepe
1683. szeptember 12-én szabadult fel Bécs városa a török támadás alól, s ennek tiszteletére
rendelte el Boldog XI. Ince pápa ezt az ünnepet. Azért, mert a keresztény hívő katonák Szűz Máriát
hívták segítségül a csatában, az ő nevében indultak a harcra, és az ő nevével győztek. A Szűzanya
neve, segítségül hívása számunkra valóban a felszabadítást, a megmenekülést jelenti, hiszen
őáltala áradhatott az isteni kegyelem Jézusban ránk. Ezért is kell, hogy különös szeretettel és
hálával forduljunk feléje. Ez azonban azt is jelenti, hogy hálánk kifejezéseként valami rendkívüli,
ugyanakkor mégis természetes ajándékkal kedveskedjünk neki nevének ünnepén. Ez a
„természetesen rendkívüli” ajándék pedig nem lehet más, mint az, hogy elhatározzuk, igyekszünk
méltóak lenni ahhoz a kitüntetéshez, amely azért ér bennünket, mert az ő gyermekének
nevezhetjük magunkat. Nem kell tehát valami hatalmas dolgot tennünk az ő köszöntésére, nem
kell lehoznunk a csillagokat, 'pusztán' keresztény, Krisztust követő módon kell élnünk, mert ezzel
szerezhetünk igazi örömet Neki, s üdvösséget magunknak.
Ó Mária drága név,
Téged óhajt tiszta szív, Mária!
Ha megzendül fülemben
vidámság kél szívemben, Mária!
A buzgó szív, mely hozzád hív,
Téged kíván dicsérni,
szerelmedben elégni, Mária!
Főplébánia Hírlevél. Az Újpesti Egek Királynéja Főplébánia időszaki lapja. Megjelent 700
példányban. Szerkesztette: Horváth Zoltán plébános. Nyelvi lektor: Mátyus Norbert.
A következő lapszám az egyházi év végén, Krisztus Király ünnepére jelenik meg!
Budapest-Újpesti Egek Királynéja Főplébánia. 1041 Budapest, Szent István tér 21.
Irodai szolgálat: hétfő, szerda, péntek délután, 15.00 – 17.30 között.
Plébánia telefonszáma: 369-2895. e-mail: iroda@egekkiralyneja.hu
honlapunk: www.egekkiralyneja.hu A honlap rendszeresen, hetente frissül!
Ha ide tartozol, ide jársz templomba, iratkozz fel plébánia levelezőlistánkra. Megtalálod a
lehetőséget plébániánk honlapján, az általános ismertetőben!

