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Húsvétvasárnap – Urunk feltámadása

A feltámadás jelei egykor és ma
A feltámadás jelei a mi életünkben Isten élő szeretetének, jelei. Az ő megtapasztalása. Magát a
feltámadást nem látta senki, de a jeleket igen.
„Most már a másik tanítvány is bement, aki
először ért oda a sírhoz. Látta mindezt és hitt.”
Így olvassuk János evangéliumában. (Jn 20,8)
Azon a vasárnapi hajnalon jelek voltak az üres
sír, az összehajtott gyolcsleplek, az elhengerített
kő, az őrző katonák hiánya.
Egészen más formában ugyan, de a feltámadás
jelei ma is köztünk vannak a világban. Ilyen a sok
hősies élő hit. Sok-sok hívő ember alázatos és
rejtett evangéliumi élete. Egyházunk életereje,
folyamatos megújulása, amit sem a sokféle
üldözés, sem a sokféle belső harc sem tudott
megtörni. Ilyen jel az eucharisztiában köztünk
élő Krisztus.
Minden egyes hívő személyes feladata, hogy
felismerje és elfogadja ezeket a jeleket, hogy
higgyen, amint hittek az asszonyok, és nyomukban az apostolok.
Szentatyánk, Ferenc pápa a tavalyi Szent Háromnapra készülve, így magyarázta, hogyan legyen szemünk nyitott a jelekre:
„Sok országban – itt, Olaszországban, és az én
hazámban, Argentínában is – él a szokás, hogy
az anyukák, a nagymamák, amikor húsvét napján meghallják a harang hangját, a gyerekeknek
megmossák a szemét vízzel, az élet vizével, annak jeléül, hogy láthassák Jézus által látott dolgokat, az új dolgokat. A mostani húsvétkor engedjük megmosni lelkünket, megmosni lelkünk
szemét, hogy láthassuk a szép dolgokat, és hogy
szép dolgokat vihessünk végbe. Ez gyönyörű!
Pontosan ezt jelenti Jézus feltámadása halála
után, mely mindnyájunk megmentésének ára
volt.”

Mert jelekre mindenkinek szüksége van. Mint a
megbocsátásra, hogy el tudjuk fogadni egymást,
támaszt tudjunk nyújtani egymásnak; és mint a
feltámadásra, mert ez által nyer értelmet keresztény életünk. Ma is küld jelet Isten, amely megújít
bennünket, amely felfrissíti a hitünket. Ilyen égi
jel a kereszt jele, mely ma is azt üzeni, hogy e
jelben győzni fogsz! Ilyen jel a feszület, melyre
hittel tekintünk: Jézus Krisztus megfeszíttetése,
amely az ember és Isten új szövetségének jelévé
vált. Ilyen égi jel volt Szűz Mária sokféle megjelenése, mert az összes jelenéshelyen sokféle
imameghallgatás, gyógyulás történt és történik.
De a hétköznapok jelei is itt vannak közöttünk. A
legfontosabb a szeretet, Isten szeretete, vagy az
emberi találkozások szépsége.
A sírhoz menő asszonyok semmit nem tettek
vagy tehettek azért, hogy a Feltámadottal találkozzanak. Még az a tény is, hogy elindultak kora
reggel a sírhoz, Jézus indíttatására történt, ő
küldte az angyalt, hogy közölje velük a feltámadás hírét, minden az ő érdeme volt. A benne
hívők életének is félreérthetetlen jelei vannak.
Ha Jézus él és mi benne hiszünk, akkor a mi életünknek is lesznek jelei. Kérdezem: van-e lelki
feltámadás? Mert ha valami élő, akkor az szaporodik, ha valaki él, akkor az mozog. Él-e a mi
anyaszentegyházunk, látszanak-e az életnek a
jelei rajta? Jézus él. Mi is élünk?
Mit kérek ezen a húsvéton Istenünktől?
Adja meg az Úr, hogy észrevegyük a feltámadás
jeleit, mint Isten szeretetének jeleit. És adja meg
az Úr, hogy ezt a napot egymásért imádkozva
úgy tölthessük, hogy Isten jelei bennünk
visszhangot és értelmet keltsenek, és örömre
hangoljanak.
Horváth Zoltán plébános atya

Plébániai lelkigyakorlat – Péliföldszentkereszt
Mostani lapszámunkban három beszámoló olvasható a március 15-17. közötti
péliföldszentkereszti plébániai lelkigyakorlatról. Három különböző korosztályú
résztvevő élményét osztjuk meg.

Gondolatmorzsák a lelkigyakorlat élményeiről
3 nap. Folytatás. Lelkigyakorlat. Töltődés. Kevés alvás. Gyerekek. Közösség. Kávé. Fáradtság. Bajót. Esti beszélgetés. Pletykák. A Jóisten. Csapatépítés. Újdonság. Don Bosco Ház.
Ismerkedés. Lendület. Megosztás. Harmónia.
Békesség. Folytatódik. Bekapcsolódás. Autózás. Frizbi. Napsütés. Öröm. Szentlélek.
A március 15-ei hétvégére más terveink voltak:
pihenés, kirándulás, utazás. A hirdetéseknél
többször hallottuk, hogy lesz plébániai lelkigyakorlat, de könnyű volt rá nemet mondani,
egészen addig, amíg Gabus elém nem állt,
hogy örülne, ha részt vennénk ezen a közösségi programon. Neki nem volt könnyű ellentmondani.
Meggyőzött, hogy milyen jó lenne megismerni
azt a közeget, ahova minden vasárnap eljárok,
a fiatalokat, akik ott vannak körülöttem. Ezekkel az érzésekkel ültem be péntek délután a
péliföldszentkereszti kápolnába. Ott hasított
belém a tudat: de hát ez nem csak a közösségépítésről szól, hanem egyben egy lelkigyakorlat is, s egyben készülés is húsvét ünnepére. Ennek őszintén megörültem.

Különböző feladatok a lelkigyakorlaton
Mit kaptam a plébániai lelkigyakorlaton?
Attila atya személyében egy olyan papot ismerhettem, aki bátran fel meri vállalni az emberi oldalát, emberi küzdelmeit. Olyan gondolatébresztőket kaptam általa, amikkel talán
nem fogok hegyeket mozdítani és nem leszek

hirtelen tökéletes ember, de elindított a Tökéletes felé. Apró lépésekre mutatott rá, amiket
már aznap meg lehet valósítani, és nem távoli
álomképeket festett elénk, ha majd egyszer…
Egy régóta hegedő sebemre volt balzsam az a
gondolattal, hogy a Jóisten nem akarja, hogy
valaki meghaljon, hanem valamiért nem akadályozza meg azt.
Kaptam még ezen kívül fiatal társakat az
elmélkedésekhez, s ezáltal új gondolatokat,
olyanokat, amik más szemszögből mutatják be
az élet egyes eseményeit. Beleszületni a hitbe
vagy újjászületni a hit által? Azt hiszem, ez egy
fontos szegletköve volt a beszélgetéseinknek,
ami újra és újra elgondolkodtat. Nem csak a
napközben lévő mély beszélgetéseket kaptam, hanem az esti könnyed csevejeket Bajóton, vidámságot, vicceket; de természetesen
az élet nagy dolgairól is szó esett. Külön jó
érzés volt számomra, hogy egy nálam több
évvel fiatalabb megosztotta élete fontos történéseit, és hogy találkozhattam, sőt jobban
megismerhettem azokat a gyerekeket, akikkel
már a Regnum berkein belül láttuk egymást.
Kaptam egy új és egyben régi közösséget.
Számomra most lett közösség, mert egészen
a lelkigyakorlatig csak embereket láttam,
külön-külön. A csapatépítő játékok mindenképpen erősítették bennem ezt a tudatot. Különösen kiemelkedő élmény volt számomra,
hogy az első este többen szóba hozták Gönczöl János nevét. Én őt nem ismertem, de
teljesen meghatódtam, hogy milyen tisztelettel
beszélnek róla, érezhető, hogy a plébániai élet
hajtóereje volt, olyan valaki, aki nekem is
példát ad abban, hogy mennyi mindent ajándékozhatunk másoknak magunkból, valamint,
hogy mire kell helyezni a földi életünkben a
hangsúlyt. (Hasonló megbecsüléssel hallottam
már a nevét a Regnumban.)
Kaptam egy feladatot, hogy fogadjak meg
valamit, amivel a közösség javára lehetek. Úgy
éreztem, hogy annyira az újdonság erejével
hatott a plébánia megismerése, hogy igazán
nagy ígéretekre nem vagyok még képes, talán
nincs is értelme megfoghatatlan célokat

kitűzni. Így az az elhatározás született meg
bennem, hogy magamat adom és adok magamból. Amellett, hogy részt veszek a vasárnapi szentmisén, szeretnék az emberek életében is részt venni és szeretném, hogy ők is
részesei legyenek az enyémnek, szeretném,
hogy a templomból, mikor kijövök, ne idegeneket lássak, és engem se lássanak ismeretlennek. Tehát, beszélgetni fogok; nem óriási
fogadalom, de kis lépésekben lehet előre haladni. Engem már az is feltöltött egyébként,
ahogy hallottam és láttam mások fogadalmait,
a sokszínűséget, hogy mindenki másban jó,
mindenki más tud adni: van, aki egy tálca sütit;

van, aki egy tanúságtételt; van, aki zenélést;
van, aki komolyabb szolgálatvállalást.
A hétvégét követő vasárnap beültem a
templomba, majd mikor elfoglaltam a helyem
és körül néztem, láttam, hogy már nem idegenek vesznek körül, hanem ismerős arcok, és
ettől a felismeréstől még derűsebben vettem
részt azon a szentmisén.
Ahogy Attila atya mondta: egy lelkigyakorlat
nem az utolsó nappal ér véget és nem lehet
rögtön azt mondani, hogy jó volt vagy nem volt
jó; így azt mondom, hogy eddig jó a
lelkigyakorlat.
Henter Budai Brigitta

A három nyíl - lelkigyakorlat Péliföldszentkereszten
Borongós, szeles időben indultunk a lelkigyakorlatra. Melengető volt arra gondolni, hogy
tartalmas három nap elébe nézünk, kiszakadunk a heti kerékvágásból, időt engedünk
Istennek, elmélkedésnek, közösségnek és
magunknak. Öröm volt arra a tapasztalatra is
hagyatkozni, hogy a plébániai táborokban,
lelkigyakorlatokon mindig adódik alkalom
olyan mély beszélgetésekre másokkal, amelyekre a hétköznapi rohanásban, vagy akár a
vasárnapi misék után nincs lehetőség.

Zsámbék felől autózva rácsodálkoztunk – bár
kirándulós család lévén sok helyen megfordultunk és igyekszünk az ország ismeretlenebb részeit apránként felderíteni –, hogy milyen szép ez a vidék is, különösen így a
sarjadó, éledező tavaszi természetben.
A megérkezésünkkor jó volt látni, hogy ki
mindenki eljött, jó volt feltérképezni a helyszínt.
A kicsit ódon hangulatú, kerengős, tágas, a
szállásrészekben elszeparált lelkigyakorlatos
házat, ahol az ide látogató pár nap alatt
bizonyára megismeri a falakon szinte min-

denhol kifüggesztett, a névadóról, Don Boscóról készült képek alapján a rendalapító valamennyi tekintetét és kéztartását.
A gondos, lelkes szervezőmunkának köszönhetően programokban gazdag, gördülékeny és
jól átgondolt három napon vehettünk részt.
Jómagam különösen a lelkigyakorlatot vezető
Atya személyét emelném ki, előadásainak tartalmasságát, humorát, ember- és földközeli,
mindennapokból vett példáit, Istenre mutató,
felfelé tekintő és elmélkedésre hívó gondolatait. A kiscsoportos megbeszéléseknek számomra mindig különös atmoszférája volt. A
csoporttá alakulás izgalmas pillanata – a ki
lesz még ott – után a megosztások, az együttgondolkodás élő emlékei a lelkigyakorlatnak.
Felszabadultan és örömtelien teltek az esték a
közösséget megmozgató és építő programokkal. Ezeken nagyon erős körvonalakat öltött,
hogy mindenkinek fontos a plébánia közössége, élete. Kapcsolatokban, időben már olyan
mély kötődések alakultak ki, hogy éppen ezért
valamennyien a szívünkön viseljük a közösség
fejlődését, növekedését, lehetőségeit.
Külön ajándék volt a kápolnában töltött minden
idő, a vastag, a tél hidegét még őrző falak
között, de a színes üvegablakokon keresztül
már a tavaszt hirdető, beszűrődő napsütésben, vagy éppen az esti csöndben. Megtöltöttük teljes létszámban a kis kápolnát, és szinte
valamennyi korosztály jelen volt.
A mi családunkban ez volt az első olyan plébániai több napos program, ahol a nagyobbacska gyerekek lényegében önálló életet
éltek napközben. Ez elsősorban a jól megszervezett gyerekvigyázásnak volt köszönhető, bár érdekes tapasztalat volt az is, hogy a

10-14 éves korosztály már szívesen vett részt
a felnőttesebb programokon is.
Külön színfolt volt a vasárnapi mise után a
szabadtéri játék, ahol egy aprócska üveggolyó
a közösség apraját-nagyját igazi lázban és
izgalomban tartotta, amíg el nem érte Szent
József szobrát.

A misében bájos tört magyarsággal elhangzott, a három irányba mutató nyíl (előre, kifelé
a közösség, felfelé Isten, lefelé önmagamban)
gondolatával a szívünkben, immáron napsütésben indultunk haza.
Győrffy Kati

Még mindig Péliföldszentkereszt…
Hozzám hasonlóan sokan méltatták már,
mondták el gondolataikat és érzéseiket az
egyházközségi lelkigyakorlat kapcsán. Miután
jelentős lelkiállapot-változáson mentem keresztül az együttlétünk alatt, így én is hozzáteszem a magamét. Zoltán atya némi
kockázatot vállalva hívta el Balogh Attila atyát,
hiszen a társaság nagy része nem ismerte őt
eddig. Nekünk azonban nagyon „bejött” az
atya stílusa, mondandója, szívesen fogadtuk
el irányító szerepét.
Rengeteg érdekes, minket élénken foglalkoztató témáról beszélt Attila atya: pl. a jó, a
rossz és a gyógyító Istenképről, a helyes
Énkép kialakításáról, az Eucharisztiáról, a hit
megtartó képességéről, a plébániai élet
megújításáról stb. Mindezeket érzékletes
gyakorlati példákkal fűszerezte.
Az elmélkedések és a kiscsoportos foglalkozások során egyre közelebb éreztük magunkat egymáshoz.
Sándor kommunikációs tréningjei erőteljesen
segítettek bennünket a kölcsönös megismerés
terén.
Az utolsó közös játékunk pedig egyértelműen
rávilágított arra az egyszerű tényre – amiről
gyakorta megfeledkezünk –, hogy szükségünk
van egymásra. Ezzel a pozitív eseménnyel

zárult a régi időket idéző, csodálatos, lelki
élményekben gazdag három nap. Sok-sok figyelmet, szeretetet, nevetést, cinkos, jóleső
pillantásokat éltünk át Péliföldszentkereszten,
amiből tudunk sokáig erőt meríteni, táplálkozni
a mindennapokban.

Nekünk, résztvevőknek minden gördülékenynek, szervezettnek tűnt. Hálásan köszönjük
mindezt: Zoltán atyának, Gabusnak, Bercinek,
az énekkarnak, Attila atyának, és nem
utolsósorban köszönjük a Jóisten kegyelmét.
Kallai Klára, Csipet

A többi nagyböjti programunkról
A betegek szentségét 71 idős, vagy beteg testvérünk vette fel március 30-án, Fülöp Ákos atya
prédikációja után. És 61-en fogadták el meghívásunkat az agapéra, ebédre.
Április 6-án, szombat délután volt a plébánia lelki napunk a TRIDUUM. A Boldogasszony Tanító
Nővérek, Gärtner Julianna nővér tanításával, vezetésével vittek közelebb bennünket az Úrhoz.
Erre a délutánra körülbelül 75 hívő jött el. Akik végig részt vettek rajta, azt mondták, jó lelki élmény,
feltöltődés volt.
A harmadik esemény az Isteni Irgalmasság Estéje volt. Április 11-én, csütörtökön este 5
szomszédos atya jött el. 18-tól 20.30-ig gyóntattak. Utána már csak Zoltán atya gyóntatott. A
visszajelzések alapján nagyon tetszettek a híveknek a szentségimádás alatti szép imák, és a szép
zene, és énekek is. Ha a Jóisten is úgy akarja, adventben újból megszervezzük az Isteni
Irgalmasság estéjét!
Természetesen minden nagyböjti pénteken volt keresztútjárás, több-kevesebb hívővel. Az igazi az
lenne, ha nem csak a saját szereplésére jönne el valaki keresztútra, hanem a többi péntekre is!

Lelki élmények

Cursillo, a Szentföld és a házas-hétvége
Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, és akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos
szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. (Mt
11,28-30)
Ezt a mondatot kaptam a cursillón öt évvel
ezelőtt, azóta mindig elém jön akkor, amikor
szükségem van rá. Ilyenkor tudom, hogy az én
Istenem számon tart, gondot visel rám, érzem
a szeretetét. Ez a mondat hangzott el a
misében a Getszemáni kertben februárban,
amikor Gáborral, a férjemmel a Szentföldön
jártunk.

A 3. állomás a Via Dolorosán
Három évvel ezelőtt az angoltanárnőm mesélt
arról, hogy szentföldi zarándoklaton vett részt
és az a mondata, hogy „végig érezte az Ő
jelenlétét” mélyen megérintett, úgy gondoltam,
hogy egy ilyen útra nekem is el kell mennem
arra a földre, ahol az Ige testté lett. Nagyon
nagy várakozással készültem mind fizikailag,
mind lelkileg, hiszen a tavaly nyári lábtörésem
óta ez volt az első olyan út, ahol hosszú
kilométereket is kellett gyalogolnunk.

Természetesen végigjártuk Jézus életének
főbb állomásait. Voltunk többek között Betlehemben (a Születés Templomában), Názáretben, Jeruzsálemben (a Szent Sír Bazilikában), Tabgában, a kenyér és halszaporítás
helyszínén, felmentünk a Nyolc Boldogság
hegyére, Kánában, Yasr El-Yahud nemzeti
parkban, Jézus megkeresztelésének valószínű helyszínén és még számtalan gyönyörű
helyen.
Számomra a zarándoklatnak két nagyon
fontos csúcspontja volt. Az egyik, amikor a Via
Dolorosán férjemmel, Gáborral kézen fogva
mentünk végig Richard G. Furey Mária
keresztútját, a másik, amikor Betlehemben, a
Születés Templomában megérintve azt a
helyet, ahol Jézus született én is éreztem az Ő
jelenlétét. A kiáramló hatalmas erő végigjárta
testemet és lelkemet.
Másik nagyon meghatározó élményem a
szentföldi hétvégét követő házas hétvége volt.
Az ott hallott papi beszédekben, házaspárok
tanúságtételeiben
elhangzottat
alapján
megerősítést kaptunk abban, hogy igenis van
jogosultsága a mai világban az egy életre
szóló egymás iránti elköteleződésnek, annak,
hogy a problémák elől nem menekülni,
megfutamodni kell, hanem együtt a Jóisten
szeretetével és az egymás iránt érzett szeretet
erejével minden helyzetet meg tudunk oldani,
erre tettünk ígéretet, amikor összeházasodtunk. Ezen a hétvégén megerősítésre került az
a mély szeretet, amelyet egymás iránt érzünk,
amely már több mint a megismerkedésünk
kezdetén érzett lángolás, igazán mély,
letisztult érzés.
Faltusné Sánta Kriszta

Alexandriai Szent Cirill (370-444) – Húsvéti ima
Uram, Jézus,
feltámadásod világosság a népeknek, fény az embereknek!
Hadd legyen életem is fény a sötétségben:
szeressek ott, ahol gyűlölnek, megbocsássak, ahol sértegetnek,
összekössek, ahol szakadás van,
reményt ébresszek, ahol elkeserednek,
vigasz legyek, ahol szenvednek,
örömet vigyek, ahol szomorúak.
Uram, add, hogy fény legyek a sötétségben!

Plébániai zarándoklat a Szentföldre?
Novemberben sajnos, vagy örömre kerek
születési évfordulóm lesz. Szívesen megünnepelném egy zarándoklattal. De egyedül
nem, hanem jó hívekkel. A Szentföldre gondoltam, Jézus nyomában. Úgy, hogy előre is
hangolódnánk, készülnénk rá és a helyszínen
is gazdag lelki programokkal. Nem szállodában szállnánk meg, hanem jó minőségű zarándokházban.

A képen egy zarándok imádkozik a Via
Dolorosán. Te is ott lehetsz….
Nem csak a ferenceseknek, hanem szinte
minden nagyobb szerzetesrendnek, egyházmegyének van a Szentföldön zarándokháza.
Utazási irodával egy klasszikus 8 napos
zarándokút félpanziós ellátással jelenleg
385.000 Ft körül kezdődik, 2 ágyas szobákban, szállodában. Plusz az ebédek, költőpénz.

Minimum 16 fő kell a szentföldi Custodia, a
ferencesek szervezésében. A jelenlegi
számítások szerint a 8 napos út 320.000 Ftból kihozható, a 10 napos emelt idejű költsége
370.000 Ft lenne. Ha a létszám nagyobb lenne
25-30 fő, akkor a 8 napos lemehet 300.000 Ft,
a 10 napos 340.000 Ft környékére, minden
költséggel, biztosítással, a kötelező borravalókkal, illetékekkel, kinti idegenvezetővel
együtt. Ha ügyeskedem, talán még olcsóbb is
lehet…
A kérdésem:
Lenne-e olyan, aki szívesen velem tartana?
November 17, hétfő vagy november 18, keddi
indulással. Érkezés attól függően, hogy 8,
vagy 10 napos lenne, november 25/26, vagy
november 27/28. Várom a válaszokat,
érdeklődéseket, és aki jelentkezik a szavazatokat: 8, vagy 10 napos út legyen-e? (10
napos, mert többet úgy sem jutok el oda, vagy
8 napos, mert az is elég drága…)
Hol szeretnétek megszállni? Názáret, Genezáreti tó partja, Nyolc Boldogság hegye? Jeruzsálem? Betlehem? Bármelyik lehet, 2 vagy 3
helyszín. Várom a visszajelzéseket, mielőbb.
Nem utazási iroda, hanem én szervezném,
ennek nincs költsége. Utazási irodákat a
zarándokházak nem fogadnak!
Horváth Zoltán plébános atya

Pünkösdi lelkigyakorlat
Többen szerették volna meghívni lelkigyakorlatra plébániánkra a kaposvári egyházmegye kiváló
papját: Rumszauer Miklóst. Mivel Miklós atya nagyon elfoglalt, az advent, a nagyböjt kiesett.
Viszont pünkösd vigíliáján ráér! Ezért pünkösdkor most nem virrasztunk a templomban, hanem
pünkösd szombatján lelkinap lesz a plébánián. Végül is nem csak pünkösdi virrasztással lehet
készülni a Szentlélek kiáradására. Június 8, szombat. Miután a csíksomlyói pünkösdi búcsú véget
ér (megnézhető a tv-ben is), és mindenki megebédelt, egy nagy levegőt kell venni, és irány a
plébánia!
Délután 3-tól a szokásos módon két előadás, szünet, majd a 3. elmélkedés az esti szentmisében.
A szokásos kérés: várunk édes és sós süteményeket a szünetekre. Szeretnél a Szentlélekkel
töltekezni? Írd be naptáradba, és gyere el!
Az első Pünkösd leírásában olvashatjuk, hogyan nyerhetjük el a Szentlelket.
Egyetértésben várni. – „Együtt voltak valamennyien ugyanazon a helyen egy szívvel-lélekkel”
(ApCsel 1,13).
Állhatatosan várni. – „Miközben állhatatosan imádkoztak, elteltek Szentlélekkel” (ApCsel 1,14).
Nem szabad belefáradni a Szentlélek várásába. Hívni kell, szólítgatni kell. Akkor váratlanul betölt.
Ráhangolódással várni. – „A Szentlélek betöltötte a házat, ahol ültek” (ApCsel 2,3). Nem térdeltek.
Semmiféle szent helyzetben nem voltak. Ültek. Ráhangolódtak a Szentlélekre.
Kérjük a Szentlelket: testvéreimmel egyetértésben… állhatatosan… és ráhangolódva… és élő
hittel. Így biztosan elnyerem. „Bármit kértek az Atyától az én nevemben – elsősorban a Szentlelket
– megadom nektek!”

Hírek Hírek

Hírek Hírek

Húsvéthétfő
Egy ünnepi szentmise lesz templomunkban,
reggel 9 órakor!
Húsvét keddje
18.00 igeliturgia áldoztatással.
Húsvét szerdája
18.15-kor kezdődik a szentmise, mert a
kisgyerekekkel
próbáljuk
előtte
az
elsőgyónást!
Április 27, autóbuszos zarándoklat
Zarándoklat Ludbregbe, a horvátországi
eucharisztikus csoda kegyhelyére. Találkozó
hajnali ¾ 5 órakor a Fóti út Megyeri út sarkán.
Április 28, vasárnap
Az Isteni Irgalmasság vasárnapja
A 9 órai gitáros szentmisében lesz az elsőgyónó gyerekek beöltözése és fogadalomtétele!
Május 1-4, plébániai zarándoklat
Felvidék-Gömöri zarándoklat. Találkozó reggel 6.30-kor az Okmányiroda előtt.
Május 5, vasárnap
A 9 órai szentmisében két általános iskolás
gyerek keresztelője. Anyák napi köszöntés a
mise végén!
Május 10, péntek, Mága Zoltán koncertje
Este 19.00 óra: az egy éve tragikusan elhunyt
újpest rendőr, Mátyás Balázs emlékére
emlékhangverseny lesz templomunkban! A
belépés ingyenes!
Május 11, szombat
Élő rózsafüzér zarándoklat Budapest körül!

Hírek Hírek

Hírek

Templomunkhoz 10 óra körül ér az imádkozó
menet. Kapcsolódj be! Lehet reggel 7-től este
6-ig, vagy csak egyes szakaszaiba!
Május 12, vasárnap, a papi hivatások
vasárnapja
Vendégünk lesz Lőw Gergely ötödéves kispap, aki minden szentmisében tanúságot tesz
hivatásáról.
Május 18, szombat, templomtakarítás
A templom tavaszi nagytakarítása, a reggeli
mise után lesz, 8-12 óráig. Sok segítőt hívunk!
Előtte péntek este 18 órakor a templom pókhálózása, erre erős férfiakat hívunk!
Május 25, szombat
Reggel 9 órakor az elsőáldozó gyerekek és
hozzátartozóinak szentgyónása.
Május 26, vasárnap
A 9 órai szentmisében lesz az elsőáldozás.
Utána a gyerekeknek és családjuknak kis
fogadás a plébánián!
Június 2, vasárnap
Az esti 18 órai szentmisében a Csokonai gyermekkar fog énekelni, Pászti Károly vezényletével!
Június 8, szombat
Pünkösdi Szentélek-váró lelkigyakorlat a plébánián, 15 órától Rumszauer Miklós atya vezetésével!
Június 9, vasárnap, pünkösd
A szokásos ünnepi miserend lesz. Pünkösdhétfőn egy ünnepi szentmise lesz templomunkban 9 órakor!

Ünnepi elsőáldozás 2020-ban!
2020-as Eucharisztikus Világkongresszus nagy élménye lesz a központi elsőáldozás a
Puskás Ferenc Stadionban. Sok ezer gyerek részvételével. Életre szóló élmény annak, aki
ilyenben részt vehet.
2020. szeptember 13, vasárnap 16.00 órakor lesz az ünnepi szentmise a stadionban. Ezért a jövő
évben a saját plébániákon nem lesz elsőáldozás.
Minden 2. osztály feletti gyerek számára lehetséges! Annak is, aki még nincs megkeresztelve! De
persze jelentkezhetnek felnőttek is, akik valami okból kifolyólag kimaradtak az elsőáldozásból,
vagy még meg sincsenek keresztelve. Jelentkezni május 20-ig kell! Várjuk a visszajelzéseket!
Ne féljünk, hogy kicsi a gyerek. Most még csak másodikos például, de addigra 4. osztályos lesz,
két nyár is lezajlik még!
A további információért keresd a plébános atyát: horvath.zoltan (kukac) egekkiralyneja.hu
A szervezés miatt jó korán le kall adni adatokat, hány résztvevőre számítsanak családonként, a
gyerekek mérete stb.
Mindenkit buzdítunk, 1938-ban volt ilyen esemény, ünnepség Budapesten. A közeljövőben nem
lesz hasonló!

Hirdetések
Használtruha gyűjtés – szünetel!
A plébánia használtruha gyűjtési rendszere húsvéttól átalakul. Hálás köszönet az eddigi sok szép,
tiszta ruháért. Sajnos a raktárunk mérete korlátozott. Korlátozott a segítő asszonyok ideje
energiája is. Budapesten már nem kell az ilyen minőségű használt ruha. Ha akciót hirdettünk, alig
jött el valaki, és nagyon sok munka volt kipakolni, majd visszapakolni. Amíg a szegény faluban,
Vécsen átveszik, örömmel visszük oda. Ezért a plébánián az állandó ruhagyűjtés megszűnik.
Kérjük, húsvéttól ne hozzanak használt ruhát, mert nem tudjuk átvenni. Évente két-három
alkalommal fogjuk meghirdetni, amikor majd lehet hozni 2-3 hétig, és utána rögtön el is visszük
Vécsre. Tehát legközelebb októberben várunk használt ruhát. Megértésüket köszönjük!

Ólomüveg-ablakok restaurálása
A templomi ólomüveg-ablakaink restaurálásra szorulnak. Főleg a szentélyben levők. De mindegyik
ablakunk szimpla. Kellene eléjük kívülről védőüveg: hő és hangszigetelő, törésbiztos ragasztott
üveg. Mindegyik árajánlat sokkal drágább, mint amire számítottunk. 8 millió forintot nyertünk
pályázaton. Legalább a szentély 5 nagy üvegablakát kellene az első körben javítani. Utána pedig,
ahogy csordogál a pénz, akár csak egyesével, kettesével folytatni. Nagy szórásban 250-400.000
ft/négyzetméterért javítanák az ablakokat. Van, aki nem áfa-körös, van, akinek ehhez hozzá jön
még a 27 % áfa. És csak a szentély 35 négyzetméter ólomüveg. Ez 9 és 14 millió közötti összegre
rúg az ajánlatok szerint. A külső hővédő üvegezésre darabonként a kerettel együtt 700.000 – 1,1
millió között van az árajánlat. Ez még 4-5,5 millió. Tehát 13 és 19 millió között szórnak a szentély
5 ablakára az eddigi árajánlatok. 11 évvel ezelőtt az összes ablakot felújították volna 22,5 millió
forintért, ha lett volna annyi pénzünk.
Tehát továbbra is várjuk a nagylelkű adományozókat! Aki tud, segítsen! Lehet átutalással,
készpénzben, csekken. De mindenképpen kérjük feltüntetni: templomi ólomüveg-ablakok javára!
Ugyanis minden bevételükből 10 %-ot kell befizetni az Egyházmegyének. Most kaptunk két év
kedvezményt, hogy aki erre a célra adományoz, annak ne legyen 10% költsége!
Előre is köszönjük az adományokat!

G yó n t a t ás i r e n d
Minden hónap első vasárnapján 9 órakor Urbanek Rudolf piarista atya gyóntat. A 11 órai mise alatt
nem csak elsővasárnaponként, hanem minden vasárnap gyóntat Rudolf atya. Zoltán atya gyóntat
a szentmisék előtt: elsőpénteken, szombatonként az esti mise előtt, és vasárnaponként is a misék
előtt, főleg az esti mise előtt. De lehet gyónni a plébánián is a plébániai kápolnában, irodaidőben,
vagy külön megbeszélésre más időpontban is.

S z entsé gim ádá s
Minden pénteken a sekrestyében csendes szentségimádás van 8.00 – 17-00 között. Bárki
betérhet. Kérés, hogy ha valaki tud vállalni egy-egy óra őrzést, jelentkezzen Zoltán atyánál, vagy
Gáspár Gabusnál!

S z entsé glát oga tás és tem plom őr z és
Szombatonként délelőtt templomunkat szeretnénk nyitva tartani, hogy bárki betérhessen imára,
szentséglátogatásra. Ehhez várunk őrzőket. A templomi előcsarnokban, a bejárattól balra levő
sárga íveken fel is lehet iratkozni templomőrzésre!

R óz saf üz ér
Minden hónap elsőpéntekjén, és a hónap 13. napján az esti szentmise előtt 17.30-kor rózsafüzért
imádkozunk a templomban.

M ájusi litá nia
Május hónapban minden hétköznap este (hétfőtől péntekig) amikor van esti szentmise, az esti
mise előtt 17.45-kor elimádkozzuk a Lorettói litániát Szűz Mária tiszteletére!
Főplébánia Hírlevél. Az Újpesti Egek Királynéja Főplébánia időszaki lapja.
Megjelent 700 példányban. Felelős szerkesztő: Horváth Zoltán plébános. Nyelvi lektor: Mátyus
Norbert. - A következő lapszám Pünkösdre jelenik meg.

