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Plébánia avató
Mint élő kövek, épüljetek fel rajta lelki házzá… 1Pét 2,5
Az egyházat élő kövek alkotják: a keresztségben újjászületett, hívő emberek. Az elsődleges
célunk az, hogy lelkileg épüljünk, de mivel szükséges volt építkezünk a régi plébánia leromlott
állapota miatt, most építünk közösségi épületet is, új plébániát. Az új plébániát élő kövekkel
akarjuk erőssé tenni!
Kalandos volt az út, mely az elmúlt 6 év során sok-sok terv, próbálkozás után hamarosan
meghozza gyümölcsét. Célunk: egy fenntartható, a réginél kisebb, a 21. század
követelményeinek megfelelő, a közösség igényeit kiszolgáló épületegyüttes, mely magába
foglalja a hittantermeket, a közösségi termeket, az irodát, a plébánosi lakást egyaránt.

Az új épületbe élő közösségeket várnánk, olyanokat is, akik eddig nem mozdultak otthonról, nem
jártak el csoportba, közösségbe. Szeretnénk a plébániai egyházközség minden igényét
kiszolgálni: akár egy keresztelő, vagy temetés, esküvő utáni fogadást is, vagy közösségi, családi
rendezvényt is, - persze csakis a mi híveink számára. Szeretnénk a nagyteremben
rendezvényeket: lelkigyakorlatot, előadásokat, koncertet, és egyházközségi bálokat, szilvesztert
stb. tartani. Újból indulhatna a baba-mama klub, az ovis hittan, az iskola hittanok, a bérmálkozási
hittan, a ministránsfoglalkozás, az ifjúsági hittan. De lenne hely a felnőtt csoportoknak is:
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katekumenek, bibliaóra, női és férfi imacsoport, a hétfői női kör, házas csoportok, énekkar, a
cursillós csoport, a nyugdíjasklub számára is. Épült raktár és klubterem az Újpesti Regnum
számára, foglalkozásainak is. Szeretnénk kevésbé kötött foglalkozásokat is tartani: női torna,
pingpong est, és társasjáték esték, gitárpróbákat, és hasonlókat, - persze, ha akad, aki
szervezze ezeket a továbbiakban is.

Néhány érdekesség, adat, tény az új plébánia épületről:
Szent István tér 21, plébánia és közösségi ház. Tervező: Berzsák Zoltán
Akik sokat segítettek, Úgymond „nyakig” benne voltak a munkában, nélkülük nem
valósult volna meg az építkezés:
Önkormányzat részéről: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester
Generál kivitelező: Czero Projekt Kft. és a Kharisz Kft: Schneider Mihály, Czerovszki Zoltán és
Czerovszki Noémi .
Az építtető: Újpesti Vagyonkezelő Zrt és az ÚPV Kft részéről:
Telek Zoltán igazgató, - Hidas Zsuzsanna projektmenedzser, Járosi Tamás, Gulyás Éva,
A Plébánia részéről: Gilyén Elemér és Körmendi József műszaki ellenőrök.
A legtöbb munkát a generál kivitelező végeztette alvállalkozókkal, de plébániánk hívei is
bekapcsolódtak:
Belső beépített bútorok: Pozsgay György - Hangosítás, projektor: Pirositz András
Röviden bemutatjuk az épületet:
Az új plébánián 31 helyiség lesz, ebből 10 közösségi helyiség:
hittanterem, pince klub, könyvtár-kápolna, iroda, plébánosi fogadó szoba, regnum klubszoba,
nagyterem földszint, nagyterem emelet, emeleti kisterem, díszebédlő. Ezenkívül lesz egy
plébánosi lakás (dolgozószoba, hálószoba, konyha-spájz, és fürdő), valamint gondnoki (káplán)
lakás, és egy vendégszoba fürdőszobával. Ezenkívül a raktárak, pinceraktárak, karitasz raktár,
wc-mosdók, lift, és fűtő-mosó helyiség. És lesz belső udvar és kert is rendezvényekre.
Mibe került?
Még nem tudjuk még fillérre pontosan. Az építtető az Újpesti Vagyonkezelő. A megvalósulás a
régi nagyméretű plébánia és kultúrház ingatlan tulajdon és a zeneiskola átépített cseréjével lett
egyenértékű, pénzmozgás nélkül. Ismerjük a felbecsült értékkülönbözetet. Valamint állandó
alkudozást volt, sokszor olcsóbb anyagokat, olcsóbb csempét stb. kellett választani, hogy
beleférjünk a költségekbe. (De volt egy leváltott kivitelező, kisebb pótmunkák az előző vállalkozó
után….). Ami biztos adat: a plébánia és kultúrház telke az épületekkel, tekintettel az értékes
főtéri helyzetre, 91.931 Ft/m2 áron került beszámításra a hivatalos értékbecslés alapján.
Mikortól lesz használható?
Költözködés: Az avatási ünnep után kezdődnek még a pótmunkák, kisebb hiba javítások, néhány
elmaradt ajtó, burkolat elhelyezése, a beépítet bútorok elkészítése, kaputelefon,
számítógépközpont, lift beüzemelése, projektor, vetítő rendszer kiépítése, majd a függönyök,
karnisok stb. elhelyezése után az átköltözködés a raktárból és az ideiglenes plébániáról. Ez még
néhány megfeszített hét munka lesz.
Miben lehet segíteni?
A következő hetekben a beköltözésben. Pakolásban, hurcolkodásban. Előtte vasárnap hirdetni
fogjuk, illetve a plébánia levelező listákon is körbemegy majd a kérés.
Kik lesznek az élő kövek?
Remélhetőleg ti, mindannyian! 1Kor 3,9-14:

„Istennek vagyunk ugyanis munkatársai, ti meg Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.
Mint gondos építőmester, az Istentől nekem juttatott kegyelemmel megvetettem az alapot, de
más épít rá. A lerakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, mást senki nem rakhat. Kinek-kinek
munkája mutatja majd meg, hogy erre az alapra aranyból, ezüstből, drágakőből, fából, szénából
vagy szalmából épít-e. Az Úr napja ugyanis nyilvánvalóvá teszi, mivel tűzzel érkezik, és a tűz
majd megmutatja, kinek mit ér a munkája. Akinek építménye megmarad, jutalomban részesül.”
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Így látják a plébánia műszaki ellenőr építőmérnökei:
Kedves Testvérek!
Tájékoztatunk Benneteket az új Plébánia-közösségi ház, a Szent István tér 21. alatt, (a volt
zeneiskola) várhatóan szeptember végére hiánypótlással együtt készen lesz.
A kivitelezés késedelmének több oka van. Az első kivitelező „áron alul” vállalkozott és nagyon
rövid határidőre. Ezért „becsődölt” és az Önkormányzat, ill. a nevében eljáró Újpesti
Vagyonkezelő (UV) Zrt. új versenytárgyalást hirdetett, melynek időigénye több hónap volt. Fel
kellett mérni, hol tart a kivitelezés, ellenőrizni kellett pl. a régi kivitelező által betonozott részeket,
épületgépészeti vezetékeket.
Az új kivitelező jó minőségben dolgozik, biztosra veszem, hogy nem lesznek nagyobb garanciális
javítások, ill. mindannyian megelégedéssel fogjuk használni az új plébániát.
Nagyon fontos volt számunkra az ingatlan csere, mert a régi plébánia és közösségi ház rossz
állapotban volt, bármikor egy vihar esetén több millió forintos tetőfelújítás kellett volna. Másrészt
az épület alaprajzi elrendezése, beosztása az 50-100 évvel ezelőtti igényeknek megfelelő volt.
Nagyon szép új közösségi termeink lesznek a mai használati igényeinknek, szokásainknak
megfelelően. Pl. a hittanteremben lehet majd vetíteni, a nagy közösségi terem alkalmas lesz a
földszinti résszel együtt esküvők rendezésére, mivel 100 embert is le lehet ültetni. Az idősebb
korosztály miatt mondom, az emeletre lifttel lehet majd felmenni és lesz külön könyvtárterem.
Sok mindenkinek köszönettel tartozunk, fel sem lehet sorolni. Egyet emelek ki: Köszönettel
tartozunk Meditz László építészünknek, aki éles látásával még a kezdetek kezdetén egy jóval
használhatóbb emeleti nagytermet álmodott meg, az alatta lévő "zsibongóval". Szerencsés
megoldás a zsibongó falainak
megnyithatósága is, amivel igény szerint lehet
összekapcsolni,vagy lezárni a belső kertet a hátsó kerttel...
Kedves Testvérek, mint újpesti elkötelezett „polgárok” fontosnak tartjuk, megköszönni az
Önkormányzatnak és UV Zrt-nek a lelkiismeretes munkát. Nem ők tehetnek a
határidőcsúszásról, de nekik köszönhető, hogy pl. kicserélték a régi fagerendás födémet
vasbetonra, a teljes cserepezést, bádogozást is újracserélték, nem tudtuk, hogy a főfalak alatti
szigetelést is újjá kell építeni. Ezek sok-sok millióba kerültek volna, ha az Egyház intézi a
felújítás kivitelezését. Gilyén Elmér, Körmendi József - műszaki ellenőrök

Néhány szép ima a plébániai közösségért:
Bosco Szent János: Ima a közösségért
Uram, engedj azért imádkoznom, hogy folyvást erősödjék mindannyiunkban a közösségi lelkület,
hogy egymást tiszteljük és el is viseljük, mint ellenállhatatlanul kemény, hogy inkább gyengédnek
és gyengének tűnjek föl, mint büszkének és megközelíthetetlennek! Könyörgök, Uram, alázatért
és jóságért, hogy hűséges maradhassak azokhoz, akik hozzám hűtlenek lettek, hogy
megbocsátó és türelmes azokkal szemben, akik bosszút forralnak ellenem.
Mindenható Isten!
Újítsd meg a mi korunkban is, a mi egyházközségünkben is a pünkösd csodáját. Add meg
plébániánknak, hogy Máriával, Egek Királynéjával, Jézus anyjával egyesülve kitartson az
imádságban, és Szent Péter irányításával terjessze az isteni Megváltó Országát, az Igazság és
az Igazságosság Országát, a Szeretet és a Béke Országát.
Örök Ige, Isten egyszülött Fia! Földön jártadban az általad összegyűjtött emberi közösségre,
apostolaidra bíztad mennyei titkaidat, hogy kereszthalálod és dicsőséges feltámadásod földi
ideje után azokat tanúságtevően adhassák tovább minden kor emberének. Édesanyádnak, Egek
Királynéjának – egyházközségünk oltalmazójának – közbenjárására, add meg nekünk is a
kegyelmet, hogy nyitottá váljunk tanításod befogadására és kötelességünknek tekintsük, hogy
Rólad hitvalló életünkkel, egymáshoz való őszinte szeretetünkkel tanúságot tegyünk a
településünkön élő, Téged még nem ismerő embertársaink előtt. Add meg ezt a Lélek által.
Ámen.
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A 2014. évi nyári tábor- Ráróspusztán
Jól sikerült plébánia hittanos és családi tábora volt a plébániának az Ipoly partján Ráróspusztán,
összesen 102 fővel. Bár több jelentkező is volt, többen különböző okok miatt vissza is mondták, jó
munkát adva a szervezőknek…..

Egy ilyen tábor más jellegű élmény, mint a családi nyaralás. Lényegesen olcsóbb volt bármely
nyaralásnál, szinte ingyen. Színvonalas programokkal, nagyszerű és bőséges ellátással, és jó
minőségű faházakban. Senkit sem akarok bántani, de voltak olyan családok, akik 3-4 helyen is
nyaraltak, de ez a tábor már nem fért nekik bele. Van olyan család is, aki szinte ingyen akart eljönni,
de volt közben külföldön is nyaralni. Van aki, miután nem kapott ingyen tábort, lemondta (ők is voltak
más magán nyaraláson). Aki rászoruló volt, azt tényleg ingyen vittük el, és mindenkinek szinte filléres
lett végül. Aki eljött, az jól érezte magát, a többieket úgy látszik nem sikerült meggyőzni a közös
élmény, a plébániai tábor fontosságáról. Volt néptánc, kőfestés, vetélkedő, sport, kézműves
foglakozás, ipolytarnóci ősleletek, tábortűzi este, kirándulás a Paris patak völgyében, sok szép
közös mise, imanap,
vidámkodás, éneklés, és mindaz, amit a következő beszámolókban
olvashattok.

Hittan Tábor a Ráróspuszta-völgyben
Nagy izgalommal vártuk a tábor első napját,
ahova idén már a kishúgomat, Rékát is elengedte
anyukám és megígértette velem, hogy vigyázni
fogok rá. Zoltán atya kérésére egy kedves
fiatalember, András vitt minket autóval a táborba,
annak végén ő is hozott vissza minket, segített a
csomagok elrendezésében, telefonon tartotta
anyukámmal a kapcsolatot és figyelt ránk
mindvégig. A táborban külön szállásoltak el
minket korcsoportok és nemek szerint, Zoltán atya
és Gyuri bácsi is nagyon odafigyeltek, hogy
mindenki megismerkedhessen egymással, új
barátságok szövődjenek, aktív társasági életet
éljünk, fejlődjünk, tanuljunk egymástól. Minden
nap gyakoroltuk a hitünket az atya vezetésével. A
finom étkezések között kirándulások, séták,
társasjátékok, sportjátékok tarkították az amúgy

sem unalmas hetet. Jártunk Ipolytarnócon, Páris
patak völgyében, ahol izgalmasan el is tévedtünk,
végül a szülők vittek mindenkit vissza a táborba,
de ez is csak erősítette közösségünket. Réka
kishúgom pont a tábor hete alatt töltötte be a 8.
életévét, ezért Zoltán atya tortával, joghurttal,
énekekkel köszöntötte a többiek segítségével,
illetve felköszöntötték a többi név-illetve
születésnapost is. Nagyon sok élménnyel lettünk
gazdagabbak, nagyon köszönjük az atyai törődést
az atyának, Gyuri bácsinak, Andrisnak. És persze
Gabusnak aki anyukám helyett pótanyukája volt
Rékának, ha mesélni, vigasztalni kellett. Az utolsó
napon sportvetélkedő volt, ahol mindenki jól
szerepelt. Ha kedvet kaptatok, jövőre ti is legyetek
részesei ennek a nagycsaládnak, mi biztosan ott
leszünk. Köszönettel: Papp Zétény és Papp Réka

4

Az élő kövek……
Nyári táborunk mottója: „…mint élő kövek,
épüljetek fel rajta lelki házzá.” (1 Pét 2,5) Ha
táborunkat
Ráróspusztán
egy
valós
építkezésként szemléljük, akkor az az alapozás
kezdeti lépéseinek felelt meg. A 96 fő
(legtöbben ennyien voltunk egyszerre) kicsik és
nagyok, sokféle egyéniséggel voltunk jelen a
táborban. Nem volt könnyű feladat, hogy ennek
a korban és igényben sokszínű csapatnak
minden tagját kielégítsék a programok. Biztos
nem is sikerült ez maradéktalanul.

nemezelni, bumerángot készíteni, agyagozni,
karkötőket gyártani.
Azt hiszem mindenki örömmel hallgatta
Kardos Csongor ferences atyát, aki sok érdekes
szempontot villantott, fel a közösség építés
témában. Biztatott bennünket, hogy merjünk
tenni a közösségért, Zoli atyát pedig arra, hogy
merjen átengedni bizonyos feladatokat a világi
munkatársaknak.
Ezt követően volt egy körbeszélgetés,
ötletelés, a plébánia jövőjéről. Sajnos az idő
rövidsége miatt nem volt módunk összegezni
azt. A legfontosabb gondolatokból igyekszem
most leírni néhányat: - A meglévő közösségek,
csoportok, ha lehet, delegáljanak egy tagot az
új egyháztanácsba, mint élő köveket. Az egyes
feladatokra szerveződő csoportok, egy vezető
köré gyűljenek, aki kapcsolatot tart, és számon
kérhető. A meglévő csoportok erősödjenek
lélekben, tagságban, és keressék helyüket az új
plébánián. Aki úgy érzi alkalmas egy bizonyos
feladat elvégzésére, vagy igényt lát arra, bátran
kezdeményezze azt. –
A tábor része volt még két kirándulás is,
Ipolytarnócra és Páris patak völgyébe. Igazán
hálásak lehetünk, hogy az eső egyiket sem
mosta el, és testünk és lelkünk is alapos
edzésnek volt kitéve. Köszönöm minden
résztvevőnek a visszajelzését a táborra
vonatkozóan.
Henri Boulad néhány sorával zárom
gondolataimat. Életünknek ez a hete is a halál
felé vitt közelebb minket, s remélem mindenki
épült az örömökön és a nehézségeken
egyaránt.
„Ülsz az asztalnál és elhatározod, hogy vizet
töltesz a szomszéd poharába. Ez egy kis halál.
Minden egyes alkalommal, amikor meghaladod
önmagad határait és másokra gondolsz,
megtagadod önmagad, hogy másokkal törődj,
hogy kinyílj mások számára, nem csinálsz
mást, mint meghalsz. Hisz túl jutsz
önmagadon."
Gáspár Gabus

A kőfestés
Nekem a legkedvesebb „pillanatok„
közé tartozott, amikor a kiskamaszok tiszta
örömteli
arcát,
mosolyát,
lelkesedését
láthattam, amikor spontán egymásra találtak
fuvolistáink, próbáltak, játszottak maguk és a mi
kedvünkre, amikor a reggelente a torna és a
közé
csempészett
humor
frissítette
a
társaságot, amikor a kézműves napon alkotók
tömege
gyűlt a „lefödés” alá rajzolni,

A családos tábor
A tábort egy szentmisével kezdtük el. Kitűnő
programjaink voltak, a sok csapadék sem
gátolta jó kedvünket. Minden reggelt Sándor
által levezényelt frissítő tornával kezdtünk.
Kedden szuper kézműves programokban
vehettünk részt, megismerhettük a sakk
különböző taktikáit, és a fotózás rejtelmeibe is

bekukkanthattunk Imici segítségével. Ezt a
vidámsággal teli napot Szentmisével zártuk le.
Szerdán korán keltük, mert Ipolytarnócra
kirándultunk, ahol volt alkalmunk megtekinteni
az ősállatok maradványait, lábnyomait, valamint
láttunk több millió éves fákat is. Persze az
óvodások
sem
unatkoztak,
az
ő
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szórakoztatásukról a játszótér gondoskodott. A
játszótér legnagyobb sikere a csúszó pálya volt,
melyet felnőttek és egészen kicsi gyerekek is
kipróbáltak. Ez a nap tele volt izgalmakkal és
érdekességekkel.
A csütörtöki csapatverseny is nagyon jól
sikerült, amit Orsi és Gabus szervezett. Este
Szécsényből jöttek hozzánk táncosok, akiktől
néptáncot tanulhattunk.
A
pénteki
nap
főeseménye egy kalanddal teli kirándulás volt,
amely a Paris-patak medrében vezetett.

Délután a gyerek számára kavicsfestést
rendeztek. Az utolsó estét hangulatos
tábortűzzel zártuk, mely körül népdalokat
énekeltünk. Szombat délelőttre Kriszti állított
össze nekünk egy akadályversenyt, amiben
kicsik és nagyok egyaránt részt vettek. A tábort
Szentmisével zártuk le, majd mindenki
hazamehetett.
A legjobban az ipolytarnóci kirándulás, a
méta és az akadályverseny tetszett.
Gáspár Gyöngyös és Mátyus Ágota

Záró tábor-tűz az „élő kövek” körül

Tábori emlékképek – családos szemmel
Állunk a szép neogótikus nógrádszakáli
templom tövében, zajlik a pénteki tábori mise
után a családok fotózása. Ahogy hívjuk a
családokat, hogy álljanak be a régi ajtó, mint
háttér elé, ahogy kattognak a gépek, ahogy
zajlik az esemény, végigfut bennem néhány
gondolat.
Három éve nyitott szívvel, de sokakat
egyáltalán nem ismerve mentünk el az
égervölgyi táborba, ahova ráadásul betegsége
miatt Zoltán atya sem tudott velünk tartani. S
most itt vagyunk, 2014-ben, és mennyi –
immáron már kivétel nélkül ismerős – család
gyarapodott: ki így, ki úgy! Van olyan família,
ahol a gyerekek nőttek hatalmasat azóta, és
komoly férfiak, nők váltak az akkor még serdülő
srácokból. Kamaszodnak az akkori kisfiúk,
kislányok. Iskolába írattuk az akkor épp oviba
készülőket. A kisbabákból nagy óvodások
lettek. De ami a legdöbbenetesebb, és egyben
legörvendetesebb: nem egy, nem két család állt
oda az idei fotózáshoz nagyobb létszámmal,
mint 2011-ben! A plébánia nő, gyarapszik,

megújul. Bár az új épület alapterülete kisebb
lesz, mint a régié volt, a kihasználhatósága
végre 100%-ossá válik. Hiszem és várom, hogy
a gyarapodó, növekedő családok kitöltik majd
az új ház új élettereit. Gyerekek és felnőttek
élettel telítik meg a most még készülő
helyiségeket, szobákat.
Az új plébániáét, amit a tábor ideje alatt Zoltán
atya lelki buzdítására lélekben is elkezdtünk
építeni.
Másik pillanatkép jut eszembe: hosszú asztal
körül áll a tábor apraja-nagyja. Festjük a
kirándulások, séták során gyűjtött kavicsokat,
köveket, hogy új külsejükkel beépítésre
kerüljenek majd az új épületbe. A színes
akrilfestéket a kicsik inkább magukra és
ruhájukra kenik, mint a kövekre, de ez kit
érdekel, a hangulat töretlenül jó, sok a kacagás,
nevetés. A háttérben többen énekelnek,
hangszert ragadnak. Az alkotók velük dúdolnak.
A nap végén összegyűjtjük a színes kavicsokat,
körberakjuk őket égő mécsesekkel, ez jelképezi
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a záró tábortüzet, ami körül aztán víg nótákat
énekelgetünk.
Eltelt a 2014-es, ráróspusztai tábor is. Volt
benne sok-sok program, kirándulások, játék,
tánc, reggeli torna, közös étkezések, imák.

Mondhatnánk azt is, hogy egy volt a sok tábor
közül. Én inkább mégis úgy fogalmaznék, hogy
ez egy alapozó tábor volt. Egy megújuló
közösség alapozó, ötletelő együttléte. Köszönet
érte a szervezőknek!
Kovács-Mihócza Orsi

Bemutatkoznak hitoktatóink
A főállású hitoktatónk
Bizonyára
sokan
tudják
rólam
az
egyházközségben ki vagyok. Néhány szóban
bemutatnám azt az utat amit a hitoktatás
munkájában jártam be.
A Zsámbéki Tanítőképző Főiskolán kaptam
tanítói diplomámat. Ezután végeztem el a
Pázmány Péter Hittudományi Akadémiát.
Első hittan órámat 29 éve tartottam egy atya
kérésére
még
2.
éves
tanítóképzős
hallgatóként.
Visszagondolva
nagyon
meglepődtem, hogy azóta mindössze 3 olyan
év volt, amikor nem tanítottam hittant. Mikor
gyermekeim születtek egy éves korukig mást
nem csináltam. Tanítottam plébániai és iskolai
hittant is. Óriási a különbség a két terület között.
De egyikre sem mondanám hogy felesleges.
Nagyon különböző a két területen a gyerekek
összetétele, a családi háttér és az érdeklődés,
a motiváltság is.

A 2013-as tanévtől főállású hitoktatóként
dolgozom a plébániánk területén lévő
iskolákban, illetve egy óvodában. Kihívásokkal
teli munka. Úttörőnek érzem magam, hisz az
iskolákban bevezetett hittan a gyerekeknek, az
iskolában dolgozóknak és nekem is teljesen új.
Visszagondolva az elmúlt tanévre hála van a
szívemben, hogy ezt csinálhatom. Mi lehet
annál jobb dolog, mint Istenről beszélni a
gyerekeknek? A kicsik és a nagyobbacskák is
nyitottak, őszinték és érdeklődőek. Azt sose
vártam el tőlük, hogy csak az én kedvemért
tegyenek úgy mintha hinnének, sokkal
fontosabb, hogy tudják megfogalmazni a
kérdéseiket és azt elmondani.
Mi csak a magokat vetjük. A gyümölcsöket
gyakran nem láthatjuk, de az elvetett mag
biztosan szárba szökken! - Tóth Ildikó

Új munkatárs, - férfi hitoktató a Pécsi Seb. iskolában
Kedves Hívek! Szuetta Ervin vagyok az Újpesti
Egek Királynéja Római Katolikus Főplébánia
óraadó hitoktatója az új tanévtől. Kecskeméten
születtem
1988-ban,
édesanyám
római
katolikus vallású, míg édesapám református.
Kisgyermekként római katolikus szertartás
szerint kereszteltek meg. Lakiteleken jártam
általános
iskolába
majd
középiskolai
tanulmányaimat
a
kiskunfélegyházi
Constantinum
Katolikus
Gimnáziumban
kezdtem el 2003-ban. Az érettségi után
hosszasan gondolkodtam, hogy a jövőben mivel
is szeretnék foglalkozni. A középiskolában
körülvett
katolikus
szellemiség
és
a
környezetemnek a felém irányuló bátorító
impulzusai hatására döntöttem el, hogy a
katolikus vallással részletesebben akarok
foglalkozni és a későbbikben tanárként
szeretném az általam megszerzett tudást
továbbadni a felnövekvő generációk számára. A
főiskolai éveket az akkor még szegedi
Hittudományi
Főiskola
néven
szereplő
intézményben kezdtem el 2007 őszén. A

katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszakos
diploma
megszerzése
után
2012
szeptemberében kezdtem el a hittanárnevelőtanár mesterszakot, ugyanebben az
intézményben keresztféléves képzés keretében
2014 januárjában kaptam meg az etikatanár
(erkölcstantanár) diplomámat. A hittanárnevelőtanár mesterszakos diplomámat 2014
júniusában kaphattam kézhez.
Hitoktatóként arra fogok törekedni, hogy az
Isten által ajándékba adott hitre elvezessem a
rám bízott gyerekeket és fiatalokat. Úgy
gondolom, hogy a legnagyobb isteni erény a
szeretet által lehet csak Jézus életét,
példabeszédeit és csodáit megismertetni a mai
kor ifjúságával. Szívesen foglalkoznék a
Főplébánián ministránsokkal, mert is én
ministrálok középiskolás korom óta. Lakiteleken
kezdtem a ministráns pályafutásomat és nem
sokkal később a hozzánk csatlakozó kisebb
gyerekeknek a társaimmal együtt segítettünk is,
hogy elsajátítják a szükséges ismereteket, mit
hogyan csináljanak stb.
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Fogadják tőlem Szent Pál apostol szavait,
amelyek gyümölcsöt hozó termékeny földként
szolgálnak az előttünk álló iskolaévben:
„Szólhatok az emberek vagy az angyalok
nyelvén, ha a szeretet nincs bennem, csak
zengő érc vagyok és pengő cimbalom. Lehet
prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes
titkokat és mind a tudományokat, hitemmel
elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs
bennem, mit sem érek. Szétoszthatom

mindenemet a nélkülözök közt, odaadhatom a
testemet is égőáldozatul, ha a szeretet nincs
bennem, mit sem használ nekem. A szeretet
türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem
féltékeny, nem kérkedik nem is kevély.” (1Kor
13,1-4.) Kérem a kedves híveket, hogy
imájukkal támogassanak engem a hitoktatói
pályafutásom idején és forduljanak hozzám
bizalommal kérdéseikkel, kéréseikkel.
Bizalmukat megköszönve: Szuetta Ervin

Hittanárunk a Könyves Kálmánban
Pump Edit vagyok (1961) család- és
gyermekvédő tanár, hittanár, fordító.
Teológiai tanulmányaimat a Hittudományi
Akadémián, a jezsuita Centre-Sèvres - ben
(Párizs) és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi
Főiskolán végeztem. Tíz éve fő állásban egy
gyermekotthonban
dolgozom
nevelő
pedagógusként, ahol elsősorban a gyerekek
tanulmányi
előmenetelének
támogatása,
előmozdítása tartozik a felelősségi körömbe.
Emellett, ha időm engedi, francia nyelvből
fordítok. Kihívásnak tekintettem, és tekintem ma
is, az alacsony társadalmi megbecsültséggel
rendelkező gyermekvédelmi munkában való
tisztes helytállást, de most lelki és szellemi
értelemben is megújulásra van szükségem. A
gyermekotthonos munka megtartása mellett

belső
parancsnak
engedelmeskedve
kapcsolódom be a hitoktatásba.
Hittanári ars poeticamat így fogalmaztam meg
valamikor: „Számomra nem elsősorban a hit
tartalmának (fides quae creditur) megtanítása,
hanem a hit aktusának (fides qua creditur)
közvetíthetősége
vet
fel
kérdéseket.
Pontosabban a kettő elválaszthatatlansága
miatt az, hogy vajon milyen feltételek mellett
gondolható el a diákok bevonása a hit
igazságainak és az élettapasztalatoknak
egymást értelmező dinamikájába, abba, amit
hermeneutikai körnek nevezünk. Hittanárként
mennyire tudunk diákjaink segítségére lenni az
egzisztenciális kérdésekre adandó válaszok
megtalálásában: ez a hittanítás tétje.” - Ma is
ezt vallom. - Isten áldását kérem a munkámra.

Imacsoport alakul, indul
A vasárnap reggeli szentmisék után többen
meg szoktunk állni még kis időre a templom
előtt beszélgetni. Ezek a beszélgetések mindig
további feltöltődést jelentenek számunkra és
egyben lehetőségek társasági kapcsolatok
kialakítására.
Az
ilyen
beszélgetéseken
többünkben felmerült már az igény a nyári
katolikus tábor remek hangulatának év közbeni
visszaidézésére
kisebb
csoportokban.
Néhányan korábban próbálkoztunk meglévő
csoportokhoz csatlakozni de azzal azok
túlnőtték volna meghitt kereteiket. Így született
meg Nagyboldogasszony ünnepén egy újabb
csoport
indításának
gondolata.
Célunk
keresztény irányultságú szabad beszélgetések,
közös
imádkozás
és
kötetlen
baráti
beszélgetések lehetőségének megteremtése. A
beszélgetések témáját magunk választjuk ki,
ami lehet egy katolikus könyv vagy a Szentírás
egy részlete, egy megélt esemény és az annak
kapcsán felmerült gondolatok, tapasztalatok
megbeszélése vagy egy megnyilvánulás, ami
keresztény mivoltunkhoz köthető.

Elképzelésünkre a Szűzanya áldását és Zoltán
atya támogatását kértük. Összejöveteleinknek a
plébános úr termet is biztosít. A reményeink
szerint
kialakuló
bensőségesebb
légkör
érdekében férfiak és nők külön csoportban
találkoznának.
A
csoportok
kéthetente
péntekenként
gyűlnének
össze,
a
családosoknak kedvezve felváltva, egyik héten
a nők, másikon a férfiak. Igény esetén a két
csoport
negyedévenként
egy
alkalomra
közösen is összeülne.
Mi, férfiak első alkalommal szeptember 5-én 19
órakor találkozunk, a nők meg rá egy hétre,
szeptember 12-én ugyanabban az időben
jönnek össze. Ha már most indíttatást érzel,
hogy részt vegyél ezen alkalmak bármelyikén,
várunk szeretettel a megadott időkben a
plébánián! Csatlakozni természetesen később
is bármikor lehet, de miért maradj ki egy lelkes
kis csapat alakulásából? (Elérhetőségünk
megtalálható a plébánián.)
Németh Ádám
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ZARÁNDOKLAT:
Most akciós az út! – Kicsit drága, de páratlan lehetőség.
FATIMA – SANTIAGO DE COMPOSTELA - LOURDES KÖRÚTON
odautazás repülővel, vissza autóbusszal: a Makrovilág zarándok utazási iroda szervezésében.
Lelkivezető: Horváth Zoltán atya - ÚJPESTI EGEK KIRÁLYNÉJA FŐPLÉBÁNIA
2014. szeptember 25 - október 3.
Elhelyezés 2-3 ágyas szállodai szobákban
Ellátás reggeli, igény szerint vacsora
Részvételi díj 201.290 Ft/fő Most 10% kedvezménnyel, akciósan, augusztus 29-ig tartó
jelentkezéssel!
Érdeklődés: a Makrovilág zarándok utazási irodánál, tel: 215-06-36 1091 Budapest IX. Üllői út 7.
A részletese program és tudnivalók megtalálhatóak a plébánia honlapján a táborokzarándoklatok menüben! http://www.egekkiralyneja.hu/taborok-zarandoklatok

Szentmise elmaradás:
Augusztus 30-án, szombaton este az esti 6 órai szentmise el fog maradni, az Újpesti
Városnapok hangos, zajos. templom ablakot rezgető rendezvényei miatt. Kedves híveink
megértését kérjük! Sajnos nem tudtuk az idén elérni a zajmentes egy órácskát szombat este.
Természetesen a vasárnapi szentmisék rendben meg lesznek tartva: 9, 11 és este 6 órakor.
Szombat este misét lehet hallgatni a szomszédban, az Nap utcai Szent József templomban!

Felnőtt kezdők hittanja, a katekumenek
Nem vagy megkeresztelve? Nem jártál
még hittanra? Nem voltál még elsőáldozó?
Szeretnél áttérni a katolikus hitre más
felekezetből (református, evangélikus,
baptista
vagy
egyéb
keresztény
felekezet)?
„Azok azonban azt felelték neki: Még csak azt
sem hallottuk, hogy van Szentlélek!” (Apcsel
19,4)- Minden 17 év felettinek, aki még nem
járt hittanra, vagy nincs is megkeresztelve,
vagy ha meg is van keresztelve, még nem
volt elsőáldozó, bérmálkozó. A hit alapvető
megismerése, a
beavató szentségek,

Felnőtt katekézis:

keresztelés, bérmálás, első szentáldozás.
Lehet más keresztény felekezetből (pl.
református, evangélikus, baptista) áttérés
katolikus hitre. Minden korosztálynak, felső
korhatár nélkül, akár 80 éves is jöhet!
Kedd esténként 19 órakor! Első alkalom:
2014. szeptember 16, kedd.
Jelentkezz Zoltán atyánál: telefonon, 0630-436-2441, vagy emailben:
iroda@egekkiralyneja.hu
A felnőtt előkészítő nem hosszú, nem
bonyolult, csak heti egy alkalom, és ingyenes.

Felnőtt hittan:
Felnőtt bibliaóra:

Fiatal
felnőtteknek
(minden
fiatal
felnőttnek kb. 45 év alatt) és volt
katekumeneknek,
egyrészt
hitbeli
továbbképző, és bibliaóra, másrészt felnőtt
hittan és közösség: kéthetente csütörtök este
3/4 8 órakor. Első alkalom: szeptember 11,
csütörtök este 3/4 8 óra

Minden csütörtök este 1/2 7 órakor a
plébánián. Minden felnőtt hívő számára
bibliaismeretek, bibliaolvasás, közös ima,
katekézis,
felmerülő
hitbeli
kérdések
megbeszélése. A 40 év feletti korosztály a
célzott közönség. Első alkalom szeptember
4, csütörtök.
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Bérmálkozás:
A bérmálkozás tervezett ideje: ez év
november 16, vasárnap a 11 órai misében,
Székely János püspök atya által. A hittanon
kívül lelkigyakorlat is lesz: Október 23-26
között Iszkaszentgyörgyön.
Ki bérmálkozhat? Minden hitét gyakorló, aki
már volt elsőáldozó, és elmúlt 14 éves.
A 26 év felettieknek külön egyéni
megbeszélés alapján történik a felkészülés és
jelentkezés, felső korhatár nincs, akár 80
éves is bérmálkozhat! Ne feledd: bérmálkozni
nem akkor kell, amikor már döntöttél, vagy
dönteni tudsz. A Szentlelket ahhoz hívjuk
segítségül, hogy jól és helyesen tudjál
dönteni! A jótanács, bölcsesség, tudás lelkét
kérjük az életedre! Ezért ne habozz: ha jársz

templomba, szereted Jézus, akkor érett vagy
hozzá, és a felkészítés jól rá is fog hangolni!

Jelentkezés bérmálkozásra!
Jelentkezési lap átvehető a sekrestyében, a
plébánia irodában, illetve majd a hittanórákon
is. A jelentkezési lapot kitöltve akkor is kérünk
leadni, ha még nincs meg minden adat
véglegesen. Ha hiányzik a bérmaszülő, ha
még nem döntött a bérma védőszentről.

Bérmálkozási hittan:
Minden minimum 9. osztályos, és idősebb
fiatal számára: csütörtök
délután 17.15
órakor. Első alkalom szeptember 4 csütörtök
délután 17.15 óra.

Hetenkénti szentségimádás:
A nyári szünet után a jövő héttől, augusztus 28-tól, minden pénteken szentségimádást tartunk a
sekrestyében. Csendes szentségimádás, de van kitéve elmélkedésre, imádkozásra anyag.
Reggel 8 órától, délután 5 óráig. Bárki betérhet, akár csak néhány percre is, az utcáról, a
templomba, a déli sekrestyei ajtó nehezen nyílódik, de Jézus mindenkit vár. - Hívunk Szentség
őrzőket! Aki tud vállalni kerek egy óra őrzést, az első alkalomra Gáspár Gabusnál, a szervezőnél
jelentkezhet, vagy a plébánosnál Zoltán atyánál, ekkor regisztráljuk, hisz a templom értékeinek
őrzését nem bízhatjuk bárkire. A későbbiekben elég csak önmagát felírni a vállalt időre.

Rózsafüzér:
Minden hónap első péntekén ½ 6 órakor, az esti szentmise előtt a templomban. És minden
hónap 13. napján, az esti mise előtt a templomban. (Ha nincs esti mise, csütörtök, pénteken,
akkor a plébániai kápolnában. Vezető: Mihályi György.

Házas hittan:
Régi vágy, és sokak kérése egyben: Házaskör, házaskörök, házas hittan a főplébánián. Van már
több működő női és férfi imacsoport, van baba-mama klub, de házas-csoport még nincsen. Kis
babásoknál nehéz a két szülőnek egy időpontban elszakadni egy estére, de nem csak
kisbabások vannak a plébánián (és nekik is lehetne gyermek felügyelő önkéntes személy).
Várnánk ifjú házasokat, és már régebb óta házasságban élőket is. Jó lenne egyszerre két
csoportot indítani, két korosztállyal, vagy kétheti, vagy havi találkozókkal. A plébános atya
szívesen beáll az indulásba, sőt sokszor a csoportok lelki vezetésébe is, és ad anyagot,
tematikát. A legegyszerűbb a MÉCS házaskörök jól kidolgozott tematikája lenne, ebbe való
belekóstolás, és ha lehet, akkor később hozzájuk való kapcsolódás is. Várjuk a jelentkezéseket.
Bátran. Minden házaspárt szívesen látnánk!

Terménymegáldás:
Nem felejtettük el a jó szokást! Nem maradt el, csak az időpontja változik meg. Ez idáig
Magyarországon augusztus hónap utolsó vasárnapján volt a terménymegáldás, ettől az évtől
kezdődően a Magyar Katolikus Püspöki Kar október első vasárnapjára tette át a hálaadás, a
terménymegáldás ünnepét. Ezzel csatlakozunk az egységes európai időponthoz, hisz a
környező országokban eddig is október elején volt a terménymegáldás.
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Használtruha-gyűjtés
A használtruhák gyűjtése a plébániai költözködés miatt már régóta szünetel. Várhatóan október
közepe után tudunk fogadni használt ruhát, hisz az új plébánia költöztetésénél nem a karitasz
raktár lesz az első berendezendő helyiség, hanem valamikor a vége felé kerül rá sor. Október
közepétől irodaidőben: hétfő, szerda, péntek délután várjuk a jó állapotban levő használt ruhákat,
- olyat, amilyeneket egy mai ember is szívesen felvesz - leadni a plébániai irodában. A tervek
szerint ezután is Vécsre fognak kerülni, egy kis Mátra aljai szegény faluba.

Segíthetünk? – Segíthettek!
Sokszor teszik fel a kérdést egyes hívek, de
nem oly könnyű rá választ adni. Pedig sokféle
segítség elkelne a plébánián, a templom
körül. Az egyház mindig is önkéntes
munkából, adományokból állt fenn. A
keresztény lét következménye, gyümölcse a
szolgálat az egyház, és tagjai, egymás iránt.
- Van, ami bizalmi: nem akárkit lehet a
plébániai irodába, anyakönyvek, adatok mellé
engedni, pedig kellene segítség az irodában
néha.
- Nem mindenkire lehet rábízni (ismeretlenre
nem) a sekrestye egy órányi őrzését sem
péntekenként a szentségimádás alatt, pedig
kellenének új őrző-szentségimádók.
Vannak
egyszerűbb
feladatok:
Csütörtökönként reggel, a szentmise után
kellene egy-két-három segítő, aki segítene a
sekrestyésnek, Valikának a nagyméretű
templom rendszeres heti takarításában, egykét órára. (Ez nem az évi két-három
nagytakarítás, melyet meghirdetünk sok
emberre számítva, hanem a heti kis
takarítás.)
- Ki tudna vállalni, mely személy, vagy
csoport az új plébánián egy-egy terem-szoba
örökbe fogadását? A régi plébániára meg lett
hirdetve, de nem működött. Az adott
teremnek
az
illető
személy
által
megszervezett rendszeres takarításáról, a
karbantartásáról lenne szó….
- Jó lenne karbantartó személy: a templomi
padok, templomi mosdó, berendezések
karbantartása, kis apró munkák.

- Templom tető rendszeres bejárása,
ellenőrzése.
- Jó lenne, ha valaki vállalná a gyerekek
számára készülő heti szentmise matricák
rendszeres előre elkészítését (feldarabolást,
borítékolást jelent, évente kb. 4 alkalommal
egy-két óra munka.)
- Karitasz munkatársak: betegek látogatása,
idősekkel való beszélgetés, szegények
felkeresése, ruha válogatás, betegek ápolása,
és imádkozás a betegekért! A segítőkön kívül
vezető kerestetik: Jó lenne aktív, ehhez
szívvel értő, és ráérő vezető egyéniség, aki
kézbe venné ezt a munkát. (Évente van
ingyenes
egyházmegyei
karitasz
munkatársképző is.)
- Templomőrző. Templomunkat nem tudjuk
nyitva tartani a rossz szándékú emberek
miatt. Ha akadna pl. szombat délelőttre őrző
személy, személyek, akkor meghirdetnénk a
szombat délelőtti templom nyitva tartást 8-11
óráig. Azért szombat délelőtt, mert akkor a
legnagyobb a tér forgalma. Több személy
kellene, hogy rendszeresen nyitva lehessen a
templom.
- Ezenkívül a hirdettet alkalmak: karácsonyfa
díszítés, betlehem építés, szent-sír építés,
templom
nagytakarítás,
plébánia
nagytakarítás, és hasonlóak.
Aki valamely feladatot, munkát elvállalna
az imént felsoroltak közül, a Jó Isten
dicsőségére,
és
lelke
javára,
az
jelentkezzen a plébános atyánál.

Főplébánia Hírlevél. Az Újpesti Egek Királynéja Főplébánia időszaki lapja.
Felelős szerkesztő: Horváth Zoltán plébános. Megjelent 550 példányban.
Újpesti Főplébánia: 1041 Budapest, Szent István tér 21. (Jelenleg a 19. szám alatti ideiglenes
helyen működik a plébánia, a költözködésig.) - Tel: 369-2895
Irodai szolgálat: hétfő, szerda, péntek 15.00 – 17.30-ig - email: iroda@egekkiralyneja.hu
Honlapunk: www.egekkiralyneja.hu – rendszeresen, hetente frissül!
A következő újságunk várhatóan a végleges beköltözés után jelenik majd meg, új élményekkel.
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Egek Királynéja
Mit jelent nekünk Szűz Mária? Mit jelent, hogy templomunk védőszentje, névadója? Szinte
érezhetjük jelenlétét, nem is kell messzire utaznunk, különleges kegyhelyekre, itt vagyunk az ő
templomában, ahol bizonyára meghallgatja kéréseinket, és oda viszi szent Fia elé.
Oláh Miklós görög katolikus mai teológus, „Mária mindannyiunk édesanyja” írásából idézünk egy
fejezetet.

Mária: ajándék.
A szó legteljesebb értelmében ajándék Mária!
Mi jellemző az ajándékra? Az, hogy érték és
értékhordozó.
Az,
hogy
kapcsolatról
tanúskodik és építi, erősíti ezt a kapcsolatot.
Nemcsak Ő „boldog”, hanem eszköze és
segítője a mi boldogságunknak is. Hogy
„boldoguljunk”
és
„megboldoguljunk”!
Kinek az ajándéka Mária? Isten ajándéka
nekünk, vagy az emberiség ajándéka
Istennek? Mindkettő! Az érettünk született
Istenembert megbecsülő, hálás emberiség
nevében szól a vecsernyei ének: „Mit
hozzunk neked, Krisztus Istenünk, amiért
megjelentél a földön – mint ember – érettünk?
Mert minden általad teremtett lény és dolog
hálaadást mutat be néked: az angyalok
éneket, az ég csillagot, a bölcsek
ajándékokat, a pásztorok csodálatot, a föld
istállót, a puszta jászlat, mi pedig emberek
Szűz Anyát.” - Kedvesen mondja az „Itt
vagyok Uram” c. népszerű lelki olvasmány,
mintegy Istent megszólaltatva: „Tudom, mit
jelent az, ha angyalok serege kísér
mindenüvé, – de higgyétek el nekem: nem ér
föl egy édesanya ölelő karjaival.”7 – Ez utalás
arra, hogy mennyire szereti Isten a Szent
Szüzet. „Jertek, magasztaljuk az Üdvözítő
Anyját...” – mondja az ének. Milyen különös,
hogy Istennek anyja van, s milyen szép, hogy
mi adhattuk ezt az anyát! Annyiban lehet a mi
ajándékunk
Mária,
amennyiben
a
magunkénak érezzük, tartjuk Őt. Egészen
ember és csak ember, tehát közülünk való, de
ugyanakkor
egyedülállóan
kimagasló
közülünk. Isten különleges kegyelme és az ő
nagyszerű
együttműködése
ezzel
a
kegyelemmel kiváltságos helyre juttatta Őt az
egész emberiség életében és történetében.
Mennyire fogadjuk el, értjük meg és követjük
Őt? Vajon Mária az én ajándékom is? Az ő
anyai gondoskodása, gyöngédsége a kicsiny
Emberfia körül engem is képvisel? Én is azt
tenném, amit Ő tett, és ahogy Ő tette, ha
módom lenne rá? Vannak-e, működnek-e

bennem azok a tulajdonságok, amelyek Mária
szolgálatát jellemzik?

Szűz Mária Királynő:
Master of the Saint Lucy Legend c. 1485/1500
Csodáljuk Isten ajándékát Máriában!
Adjunk hálát Máriáért, s mindazért, ami
benne, általa és vele történt! Mélyedjünk el
abban az isteni misztériumban, amit Mária
jelez
és
ajándékoz
nekünk!
„Az Előfutár anyjának, a Szentlélektől
megáldott Erzsébetnek fölkiáltása: Jézus
Krisztus evangéliumának első meghirdetése
emberi ajkakon, amely nem szűnik meg
visszhangozni a századok folyamán.”
Népiesen
egyszerű,
szinte
nyers,
s
ugyanakkor gyermeki fogalmazás és őszinte
vallomás a zsolozsma egyik imája: „Áldunk
Téged, összes nemzedékek, Istenszülő Szűz,
mert a befogadhatatlan Krisztus Isten
tebenned
kegyeskedett
elhelyezkedni.
Boldogok vagyunk mi is, hogy Te vagy
szószólónk, mert Te éjjel-nappal esedezel
érettünk.”
Sokaknak „nincs fogalmuk Isten ajándékáról,
– s ezért igényük sincs rá.” (Szent-Gály Kata)
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