Főplébániai
Hírlevél
Az Újpesti Egek Királynéja Főplébánia lapja
2009. november 22. Krisztus Király vasárnapja
Az egyházi év utolsó vasárnapja: Jézus a Mindenség Királya ünnepe

Részletek Sík Sándornak
Jézus Krisztus című verséből
"Király, ki feltakart piros szíveddel állsz a vérző
föld felett,
S lábad körül az összevissza tipratott világmezőn
Véresre-rázott emberszív-rögök vonaglanak:
Krisztus-Király,
Egyetlen álló tiszta Csend a kábító
hullámverésben,
Egyetlen élő Fény az érthetetlen örvény éjjelében,
Krisztus-Király, hozzád jövünk,
Hajolj le hozzánk, halld az emberszívek sápadt
kórusát,
Ezerszeres sirámmal vulkánlik feléd
Emberbűn, emberőrület és embergyötrelem.
Irgalmazz nekünk, Irgalom!
Mi már magunknak irgalmazni nem tudunk.
Szív, egyetlen Király,
Fordíts meg minket
és Ki Úr vagy miriádnyi mérhetetlen
nagyvilágokon,
Építsd fel pártos szíveink kövéből
Ember országod templomát.
Ó Szív, Királyi Szív, ki Úr vagy,
és a mindenséget mozdulatlan mozgatod,
És mégis egy vagy miközülünk,
Testvér és kisded és jegyes,
Meleg, piros bor s fehér, lágy kenyér;
Ki most se nézed ráncba-vont homlok megett
Ítélkező Király-bosszúval
Halálba-táncos forgatag futásunk:
De mint az édes anyaszem

Adventre készülünk….

Simogató szigorral várja végig
A tehetetlen gyerektoporzékolást,
És korholása csókot ígér és büntetése is
becéz:
úgy vársz reánk, úgy hívsz magadhoz, úgy
ölelsz:
Öleld magadhoz ezt az őrült századot:
A kisdedekért, akiket szeretsz,
A Magvakért, melyek mozdulnak a mélyben
Tisztább tavasznak pattogják ígéretét,
Mert sejtjeikben napba néző, hozzád-húzó
emberösztön énekel:
Légy jó hozzájuk, keltető Nap,
Hadd bontsa fel rózsás fejét az új kelet,
Fagyott földünket hadd koszorúzza új
kalász"...

„Velünk az Isten! Értsétek meg nemzetek, és
térjetek meg, mert velünk az Isten!”
Emmánuel: Velünk az Isten! vö: Iz 7,14
Adventben a karácsonyi kis Jézus csendes
közeledését várjuk. Ez a várakozás minket is
szelíden megváltoztathat. Átrendezheti az
életünk. Valamennyire új emberek leszünk.
Minden hiteles ünnepi előkészület velejárója
az ilyen változás. Van, akin jól látható. Van,
aki inkább csak belülről éli át, de ilyenkor is
biztos,
hogy
tükröződik
szavaiban,
magatartásában, emberi kapcsolataiban. Ez a
nagy horderejű, Istentől kezdeményezett élet
átrendezés
a
„megtérés”.
Egyházunk
szóhasználatában
nagyon
közel
áll
egymáshoz a bűnbánat és a megtérés. Távol
áll tőle minden erőltetés és erőszakosság.
Isten
soha
nem
erőlteti
életünk
megváltoztatását, ám mindenkit meghív rá. Az
tér meg, aki átéli a szeretet átalakító erejét. A
héber nyelv ezt a "súb" igével fejezi ki,
melynek eredeti jelentése: megfordulni az
úton, és az ellenkező irányba indulni. Gondolj
arra, hogy egy kiránduláson mennyire más a
táj, ha hirtelen megfordulunk. Ugyanígy
mennyire meg tudnak változni a fontos, vagy

lényegtelen dolgok is életünkben, ha másképp
nézzük őket.
Adventben tiszta lélekkel forduljunk a
karácsonyban hozzánk érkező kis Jézus
irányába, a szeretet irányába. Úgy fürdessük
meg lelkünket az ünnep örömében, hogy
lelkileg
megtisztulva
megszülethess
en
benne
Krisztus.
Ha
Istennek olyan
sokat
ér
a
lelkünk, hogy
egyszülött Fiát
küldte le a
földre,
akkor
nekünk
is
mindennél
többre kell azt
becsülnünk. 2009-ben legyen ez számunkra a
karácsonyi készület lényege! Egy igazi,
természetfölötti öröm forrása!

Adventi könyörgések:
- Urunk Istenünk, készítsd fel és tisztítsd meg szívünket Fiad Jézus eljövetelére.
- Jézus, igaz világosság, add, hogy ahogy növekszik adventben a gyertyák fénye, oszlassa el
szívünkben a bűn és tudatlanság homályát!
- Uram, Jézus, segíts, hogy karácsonyra minden ismerősömnek szerezzek örömet, jócselekedettel, segítéssel, figyelmességgel.
- Segíts Istenem, hogy ne csak drága, és szép ajándékokat várjak karácsonyra, hanem magát
Jézust, örüljek Jézus születésének, eljövetelének.
- Segíts Uram, hogy jól meg tudjam tisztítani szívemet, lelkemet, és így megtisztult lélekkel
várjam, hogy az én szívemben is megszülessék Jézus!
- Segítsd Urunk a magányos embereket, akiknek nincsen hozzátartozójuk, és azokat a
gyerekeket is, akiket szüleik nevelőotthonban hagytak, ők is kapjanak tőled szeretetet és
boldogságot.
- Urunk, Jézus, születésedkor az angyalok békét hirdettek a földnek, add, hogy szűnjön meg
minden háborúság, civakodás, veszekedés az emberek között!
- Örömmel várjuk eljöveteledet, jöjj el Urunk Jézus, hozz békét, boldogságot a szívünkbe!
- Urunk, Jézus, olyan nehéz elindulnunk a jó úton! Mutasd meg nekünk a megtérés és a bűnbánat
útját!
- Add Urunk, hogy karácsonyi jócselekedeteinket és ajándékozásainkat a kegyelem állapotában
tegyük, hogy érdemszerzők legyenek az örök életre!
- Urunk, Te azért jössz, hogy eloszlass bennünk minden homályt. Ébreszd fel szunnyadó hitünket,
add, hogy meglássuk mindazt a jót, talentumot, munkabírást, szeretetet, melyet te teremtettél
bennünk!

adventi naptárunk
November
28,
szombat,
adventi
koszorúkötés 9-11 óráig a Kultúrházban.
- November 29, advent 1. vasárnapja: a 9 órai
mise után vetítés a nyári táborról a plébánián.
Utána a karácsonyi pásztorjáték szerepeinek
osztása! Próbák ideje vasárnaponként a 9 órai
misék után.
- November 30-tól, minden hétköznap
rorate, hajnali szentmise, reggel 1/2 7
órakor, hétfőtől péntekig. Szombatonként
1/2 8 órakor.
- December 4, péntek, és utána minden
adventi pénteken 8 - 17 óráig szentségimádás
a sekrestyében: adventi segédanyaggal.
- December 5, szombat délután 1/2 3 - 19.00
adventi lelkinap a plébánián, záró misével a
templomban. Tartja Mohos Gábor atya a
Magyar Katolikus Püspöki Kar titkára. Fél 3
órakor gyülekező. Mohos Gábor atya két
elmélkedést-előadást tart, közötte imák és
énekek lesznek. A harmadik beszéd az esti 6
órai szentmisében lesz. Alatta gyónási
lehetőséggel.
- December 6, vasárnap: a 9 órai szentmise
után Mikulás ünnepség a templomban.
- December 7, hétfő, 1/2 7 óra rorate mise: Dr.
Udvardy György püspök atya.
- December 10 - 17 részvételünk az újpesti
karácsonyi
vásáron,
egy
pavilonbansegítőkkel.

- December 19, szombat: 19.30 az Adorate
vegyeskar adventi koncertje a templomban.
- December 20, vasárnap: 17.00 óra, adventi
gyertyagyújtás, műsorral a téren, a színpadon.
- December 22, kedd 18.30: karácsonyfaállítás - 18.00 órától gyónási lehetőség a
templomban.
- December 23, szerda: 18.30 adventi záró,
hálaadó imaóra a templomban. (18.00-tól, és
az imaóra után gyónási lehetőség lesz.)
- December 24, csütörtök: 15.00 pásztorjáték
a templomban.
December 24-én Ádám-Éva napján nem lesz
reggeli szentmise!
Ezenkívül természetesen a többi egyháznak is
lesz adventi gyertyagyújtása vasárnaponként
17 órakor a téren, iskolák karácsonyi műsora
több alkalommal is a templomban, koncertek a
Városházán és a reformátusoknál, mindez az
Újpesti Karácsony nevű rendezvény keretein
belül. A hittanosoknak a hittanóra keretein
belül lesz készület. És természetesen
adventben is él a többi, szokásos gyónási
lehetőség is: vasárnap 9 órai mise alatt a
Kádasi atya, a 11 órai mise alatt Urbanek
Rudolf atya gyóntat, az esti szentmise előtt
pedig Zoltán atya. A gyerekek kis készületi
lapot fognak kapni adventre, advent első
vasárnapján a miséken......

Karitasz adományokat várunk:
Plébániánk karitasza is szeretne jótékonykodni. Karácsonyra az általunk támogatott szegény
faluba, Vécsre szeretnénk vinni adományt. Ezért gyűjtést szervezünk: ruhákból, használható, de
feleslegessé vált kis méretű eszközökből, megunt játékokból. Az adományokat csak most a héten
tudjuk fogadni a plébánián, mégpedig irodaidőben: hétfő, szerda, péntek délután 3 – ½ 6 óra
között. Illetve a jövő vasárnap a 9 órai mise után a plébánián. Decemberben már, ha jót akar
valaki nekünk, ne hozzon a plébániára semmilyen ilyen jellegű adományt! Felhívjuk a figyelmet,
hogy csak jó minőségű és nem ódivatú ruhákat várunk: amit meguntak, kihíztak, feleslegessé vált
stb. Ma nincs olyan szegénység sehol Magyarországon, ahol elnyűtt, vagy 100 éves ruhákra
szükség lenne. Tehát a következő két hétben várjuk az adományokat.

Főtér program:
Karácsonyra bekapcsolja az Önkormányzat a nagytemplom díszkivilágítását. Ez szép lesz, csak a
templomot kellene hozzá kívülről csinosítani… Sok-sok minden hátralék van még május végéig a
Főtér programból, ami nem készült el. A parkosítás; az összetört déli oldali burkolat helyreállítása;
a kerítés szegély burkolása; a templom előtti, a piaci úttól elválasztó karók kihelyezése; a
sekrestyei munkagödör megszüntetése. Szinte fel sem lehet sorolni, mi minden van még hátra.
Bárcsak mielőbb, és jól sikerülne. Sok-sok tárgyalás várható még.

A Katolikus Kultúrház nagytermének utolsónak
tervezett programja:
November 28, szombat, adventi koszorúkötés, 9-11 óráig!
Megérkezés legkésőbb 10 óráig! A 10 óra után érkezőket nem tudjuk fogadni!
Az idén egy kicsit más lesz a koszorúkötés meghirdetése! Nem a szokásos lesz.... A plébánia részéről
ez lesz a záró rendezvény a kultúrház nagytermében, ezért határoztunk úgy a legutóbbi
egyháztanácson, hogy úgy hirdessük, hogy legkésőbbi 10 órai megérkezést tudunk elfogadni.
Ugyanis egy nagy közös ima, közös éneklés (meglepetés játék) lenne 10 órakor. Akkor, amikor a
korán érkezők is ott vannak még, és a későn jövők is megjöttek már. Ha csak csoda nem történik,
december 1-től szeretnénk kiadni a kultúrház nagytermét, az előcsarnokkal együtt, mert nem tudjuk
fenntartani, a befolyt pénz nem elég a fenntartásra, nem beszélve a szükségessé vált renoválásokról.

Szeretnél több hírhez hozzájutni a Főplébánia életéből?
Ha több minden napi aktualitás érdekel, akkor iratkozz fel a főplébánia hírlevélre, ahová beküldhetsz
híreket, és kapsz is. iroda@egekkiralyneja.hu címre küldjél egy e-mailt feliratkozás tartalommal.

Plébániai levelezőlista:
Ennél többre is vágysz? Habár már van levelezőlistája az egyháztanácsnak, és a régi városmissziós
tagoknak, most egy újat szeretnénk indítani: egy plébániai levelezőlistát, ahol nem csak a híreket
kapod meg, hanem aktívan hozzá is tudsz szólni. Küldj egy e-mailt az iroda@egekkiralyneja.hu címre,
levelezőlista tartalommal. Mind a két esetben a feltétel a főplébániához való tartozás: azaz ide
fizetsz egyházi adót, (és jársz is ide). Valamint nem elegendő egy e-mail cím, kell a rendes név és a
lakcím megadása is.

A Dévai Szent Ferenc alapítvány gyermekeinek
adventi gondolataiból:
Számomra advent azt jelenti, hogy felkészüljek
karácsonyra, szépen viselkedjek, imádkozzak, mint
máskor, vagy mindig. adventkor: A családban úgy
ünnepeljük az adventet, hogy angyalosdit játszunk.
Mi is meggyújtjuk a gyertyákat, mint mások.
Nagyon szigorúan és szépen tartjuk be ezeket.
Mivel, hogy egy Szent Ferenc alapítványnál
vagyunk ezt illik csinálni. Ebben a négy hétben
örömmel ünnepeljük a ki Jézus születését. Ebben
a négy hétben lemondtam a csúnya beszédről.
Mind szeretettel várjuk a kis Jézus születését. Bertalan József 6-ik osztályos tanuló
Az adventi időben felkészülünk tiszta lélekkel az Úr
Jézus születését. Ezek avval járnak, hogy
mindenki megpróbál egy kicsit kedvesebb lenni,
több jót csinálni, tenni másoknak. Számomra
Advent egy olyan alkalom, amikor Jézust
szeretettel, és tiszta lélekkel kell várni. A fény,
amelyik az adventi gyertyán fellobban jelképezi a
jézusi szeretetet, meleget, és nekünk csak meg
kell állnunk és meg kell melegednünk mellette.
Jobb útra kel térnünk, hogy amikor az Úr Jézus

megszületik tudjuk érezni mekkora öröm nekünk,
mert a bűnös lélek nem engedi, hogy megismerjük
Jézus szeretetét.
Márk Ferenc
Az előttem álló négy hétben felkészíthetem
magam és a környezetem javára a testem és
lelkem takarítását. Először is saját lelki világom
érdekel, mert ha én jól érzem magam akkor mást
nem bántok meg. Tehát azzal kezdem, hogy
mindenkit elfogadok olyannak amilyen. Másodszor
szépnek látom a környezetem és elfogadom a jó
indulatú tanácsokat. Harmadszor jobb ember
szeretnék lenni, mint előtte. Sokat szeretnék
nevetni és fenn hagyni az elégedetlenségnek.
Szeretnék Istenhez, Jézushoz közelebb kerülni.
Azt remélem, hogy több életkedvem lesz jövőre,
mint amennyi az idén volt. - Kartis Attila
„Ha jót teszek, vagy egyik társamat sikerül
lebeszélnem a rosszról kicserélődik a lelkem. Új
ember leszek, és ez olyan jó érzés.” - (másodikos
névtelen)

Főplébánia Hírlevél: megjelent 400 példányban.
A következő Főplébánia Hírlevelet karácsonyra szeretnénk megjelentetni! Sok-sok ez évi
esemény beszámolójával… Ugye fogtok írni? Ez mindenkinek szól, aki részt vett egy eseményen.

