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Újpesti karácsony  

Urunk Jézus megszületett, örvendezzünk! 
     Mi a karácsony igaz üzenete? Miért 
örvendezés ez a nap, pontosabban ez a 8 nap, 
mert karácsonyt nyolc napon át ünnepeljük, 
kiskarácsony napjáig, január 1-ig? 
Egyeseknek a karácsony a család melegét, az 
együtt ünneplést jelenti. Másoknak az 
emberek szeretetének megtapasztalását. 
Nekünk, keresztényeknek a karácsony, Jézus 
születését jelenti. Az ünnep igazi jelentése 
sokkal több, mint a családtagjainknak nyújtott 
szeretet, békejobb, sőt több, mint Jézus 
születésnapjára emlékezni. Amikor karácsonyt 
ünnepeljük, hitünk egyik legfontosabb 
igazságát ünnepeljük – a megtestesülést. 
Nemcsak arra a 2000 évvel ezelőtti eseményre 
emlékezünk vissza, hogy Jézus megszületett 
Betlehemben, hanem egy sokkal nagyobb 
igazságot ünneplünk, azt, hogy a názáreti 
Jézusban Isten maga lett emberré.  
Az Ige testté (hússá) lett, hogy megmutassa 
nekünk, hogyan tudunk valóban testté (hússá) 
lenni. Mindenkinek arra kell törekednie, hogy 
legyen testté (hússá), amennyire ez lehetsé-
ges. Szent Pál többször figyelmezteti a 
keresztényeket, hogy ők szellemi lények is. Pál 
apostol a keresztények szabadságát a törvény 
fölé helyezte, de óva intette őket, hogy a 
szabadság szabadossággá ne legyen, hogy 
ez ne szolgáljon ürügyül „a hús embernek”. 
Hús ember az interneten, televízión csüngő, 
luxusorientált, kívánságaiban kielégíthetetlen 
ember. Az extravagáns és fölösleges dolgok 
imádata miatt a világrend legalacsonyobb 
szintjéhez tartozik, mert semmi köze sincs a 
létrend összehasonlíthatatlanul magasabb 
fokán levő szellemi, lelki vágyakhoz. Az ilyen 

emberekről mondta Kierkegaard: „álmatagon 
vegetálnak, banalitásokkal foglalkoznak, és 
minden csillogás és pompa ellenére 
bensőjükben szörnyen magányosak”. 
Isten azért lett testté, hogy még jobban 
hasonlóvá váljunk Istenhez. Jézus nem azért 
jött a világba, hogy azt mondja el nekünk, 
nagyon jól vagyunk, ahogy vagyunk, csak így 
tovább. Azért jött, hogy megváltoztasson 
minket, hogy olyan életet adjon, amelyet nem 
szerezhettünk meg magunknak. 
Karácsony nem egyszerűen Jézus 
születésének a megünneplése. Karácsonyt 
ünnepelve  nemcsak az ezelőtt 2000 évvel 
történtekre tekintünk vissza, hanem előre is 
tekintünk, arra, mi fog történni, amikor Jézus 
újra eljön, hogy befejezze a megtestesülés 
művét. 
Senki nem szerezte meg magának az isteni 
élet teljességét. Az isteni gyermekségünk 
azonosságát sokféle módon megtapasztal-
hatjuk földi életünkben, de annak nagy részét 
nem birtokoljuk addig, amíg az Úr vissza nem 
tér ítélni élőket és holtakat. Azon a napon, 
amikor a mi akaratunk valóban megnyilatkozik, 
ahogy János apostol mondja: „olyanok 
leszünk, mint ő” (1Jn 3,2). Valóban 
megmutatkozik majd, hogy Isten fiai és leányai 
vagyunk, magunkon hordozzuk az ő képét és 
hasonlatosságát, magunkban hordozzuk az ő 
dicsőségét. Amikor mindennek, aminek be 
kellett teljesednie Jézus megtestesülése által, 
beteljesedik. Amikor minden, amiről Isten úgy 
akarja, hogy meglegyen az emberiségben, 
meglesz. Akkor, azon a napon kezdődik el az 
örökké tartó karácsony.                  Zoltán atya

  



Kántor búcsú 
„Véget ért egy földi pálya, irgalommal nézz le rája” 

Kántori szolgálatom az Újpesti Főplébánián 2007. szept. 9 – 2017. jan. 8. 
 

Eme írás címe a katolikus temetési szertartás 
egyik énekének idézete. Kántorságom, 
főplébániai szolgálatom alatt számtalanszor 
énekeltem temetéseken, de most a cikk 
írásaként mégsem egy személy temetéseként 
idéztem, hanem asszociálom kántori pályám 
lezárásával, eltemetésével. Kedves és 
szeretett hívek! 2017. január 8-án vasárnap a 
9 órai szentmisében elköszönök az Újpesti 
Főplébánián tett közel 9 éves szolgálatomtól, 
illetve összesen 12 évnyi kántori 
szolgálatomtól, hivatásomtól. A kántorságom – 
ha nem is végleg – jó hosszú időre biztos 
pihentetem az életemben. A civil élet nehéz, 
rögös, kanyargós, és sokszor kiszámíthatatlan 
útjain próbálok tovább boldogulni. Személyes 
és szuverén döntésem, melyet egymagam, 
egyedül gondoltam át és hoztam meg. 
Gondolatban már nagyon sok barátom „de hát 
miért” kérdése sorjázott elém, amelyet a 
következő sorokban megpróbálok 
megválaszolni.  
Kántorságom utóbbi két éve nagyon nehezen 
és lassan telt el, tele lelki küzdelmekkel. Lelki 
küzdelmeim gyökere és alapja a mély 
családcentrikusság, családszeretet. Sajnos 
nagyon sok hétvégén, ünnepnapon lelkileg 
nagyon rosszul éreztem magam, hogy nem 
tudok, vagy esetleg nagyon nehezen tudok 
megszervezni egy programot családommal, 
meglátogatni szüleinket, vagy csak 
egyszerűen otthon lenni, és kisfiammal 
belekezdeni egy jó játékba. Természetesen 
Zoltán atya megpróbált ezen segíteni, egy-egy 
hétvégére elengedni, szabadságot biztosítani, 
de sajnos a kántor szakma olyan nagy 
hiányosságokkal bír, hogy helyettesek 
felkérése nagyon nehezen oldható meg, illetve 
néha egyáltalán nem is találni embert. A teher 
olyan nagyon súlyos volt, hogy engem már az 
egy-két szabad hétvége sem tudott volna 
visszalendíteni a szolgálatba. Idén januárban 
hatalmasodott el a teher a lelkemben, és ezt a 
terhet néhai Bódog Gyula temetésén 
határoztam el, hogy leteszem. Októberben a 
képviselőtestület elé tártam szándékomat és 
jeleztem, hogy döntésem megkérdőjelez-
hetetlen. Azért volt fontos a döntés 
határozottsága, mert két év alatt 

számtalanszor meg akartam hozni ezt a 
döntést, de az orgona, a liturgia szeretete 
mindig visszavonzott engem a szolgálatba. 
Egyszerű tehát a válasz: „az orgona és a 
család közül a családomat választom”. 
Családom számtalanszor próbált visszatartani 
és lebeszélni a döntés meghozataláról, de 
nem tudtam engedni. Természetesen nem 
tűnök el a templomból és az egyházközség 
életéből. Én és családom Újpesten élünk, 
feleségem itt dolgozik, Márton fiam a Szent 
Anna Katolikus óvodába jár, Újpest az 
életterünk, hiszen közel 12 éve itt élünk. 
Vasárnaponként és ünnepnapokon is ide 
fogunk templomba járni, ide akarunk egyházi 
adót fizetni, Márton majdan ide fog 
elsőáldozási hittanra járni, és a templom, a 
közösségem aktív tagja kívánok maradni.  
 

 
 
Nagyon szép 9 évet töltöttem el itt a 
Főplébánián kántorként, és külön hálás 
vagyok azért is, hogy az egyházközség nagy 
mérföldköveinél én is ott lehettem. Gondolok itt 
a plébániaépítésre, a templomfestésre, az 
orgonafelújításra, a lelki megújulásokra. 
Nagyon sok jó élményben részesültem a 
közös énekkari éneklések alatt is. A 
NAVICELLÁt külön kiemelném. Úgy tekintek a 
NAVICELLÁra, mint a gyermekemre, amely 
remélhetőleg valamilyen formában majd 
tovább fog élni. De ez majd a jövő zenéje, 
ahogy mondani szokás. Sok remek embert 
megismertem, sokakat nagyon közeli 
barátomnak is nevezhetek. Köszönet és hála 
van a szívemben, és marad is az egész 
plébániaközösség iránt. Ha bárkit bármivel 



megbántottam volna, megkövetem érte. Zoltán 
atyának külön köszönöm, hogy közel 12 éven 
át együtt szolgálhattuk az Urat. A Mindenható 
áldja meg őt az irántam tanúsított türelméért és 
jóságáért. Kívánom, hogy utódom ugyanolyan 
szeretettel legyen fogadva, mint én voltam. Az 
ő szolgálatára is kérem a Jó Isten áldását, 
segítését. És a hívek közösségét pedig arra 

kérem, hogy mindig mosolyogva szeressük és 
fogadjuk el egymást, imádkozzunk egymásért, 
és dicsőítsük az Urat, mert nagy lesz érte a 
jutalmunk. 

Isten Nagyobb Dicsőségére. 
Tarcsi-Veres Attila 

 

Bemutatkozik az új kántorunk 
 

Kruppai Tamásnak hívnak. 1982-ben 
születtem. Balatonlellén a szülői házban 
töltöttem gyermekkoromat.  
3-4 éves lehettem, amikor szüleim-
nagyszüleim először vittek templomba, ahol 
magával ragadott a liturgia szépsége és az 
orgona csodálatos hangja, ennek 
köszönhetően tinédzser korom kezdetén 
megfogalmazódott bennem, hogy az egyházi 
(kántori) szolgálatot válasszam hivatásomnak. 
13 éves korom óta orgonálok. 2000-ben 
végeztem a kántorképzőt Győrött. 2009-2014 
között a Veszprémi Csermák Antal Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény orgona 
tanszakán tanultam, ahol művészeti 
alapvizsgát tettem jeles eredménnyel.  
Zeneiskolai tanulmányaim közben több 
országos orgonaversenyen is részt vettem, 
amelyeken előadásaimat ezüst- illetve 
különdíjjal jutalmazták.  

1999-ben kezdtem önálló kántori 
tevékenységemet. 2004-2014 között 
Balatonalmádi mindegyik Katolikus 
templomának kántora voltam. 2014 és 2016 
között rövid ideig Tatán és a Pannonhalmi 
Főapátsághoz tartozó plébániákon 
szolgáltam.  
Örömömre szolgál Zoltán atya és az 
Egyházközségi Képviselőtestület tagjainak 
döntése és bizalma, a tekintetben, hogy a jövő 
évtől kezdve elláthatom az Újpesti Egek 
Királynője Főplébánia kántori feladatait. Nagy 
lelkesedéssel várom a szolgálatba lépésemet 
és bízom a Jó Isten kegyelmében, hogy ebben 
a gyönyörű templomban ezen a nagyszerű 
hangszeren sokáig lehetek a hívek örömére és 
megelégedettségére.  
Áldott, békés, szeretetben gazdag Karácsonyt 
kívánok Önöknek!                  Kruppai Tamás 

 

 
 

Kruppai Tamást öt jelentkező közül választotta ki az egyháztanács 3 tagú bizottsága, miután 
elolvastuk életrajzát, ajánlásait, és meghallgattuk orgonajátékát, énekét is. Kruppai Tamás nem 
csak az orgonánál fog szolgálni, de ő lesz az irodavezető is a plébánián. Így jön ki számára a teljes 
40 órás munkahét. Fogadjuk őt szeretettel! 



GYEREKEK ADVENTI VÁSÁRA 
Templomunk bejáratánál, november végétől 
láthattatok egy asztalt, amin a plébániai 
hittanra járó gyerekek alkotásait lehetett 
megvenni. Az így összegyűlt pénzt egy a 
templomi közösségbe tartozó család kapja 
tőlünk Szenteste. Nagy örömmel hirdetjük, 
hogy idén kétszer annyi pénz gyűlt össze, mint 
tavaly, amit ezúton is szeretnénk megköszönni 

mindenkinek, aki vásárolt. A gyerekek is nagy 
örömmel készítették a díszeket az óvódás 
kortól egészen a nagyobb iskolásokig, a hétfői 
foglalkozások keretében. Köszönjük 
mindenkinek, akik idejükkel, ügyességükkel, 
vagy anyagi hozzájárulásukkal lehetővé tették 
az adomány összegyűlését!   

 Kriszti, Ildi és Ervin hitoktatók 
 

Beszámoló a Baba-mama klubról 
Harmadik szezonunkat kezdtük ebben a 
kényelmes és jól kialakított teremben, melyet 
Zoltán atya segítségével sikerült a babák, a 
mamák és az ovis hittanosok örömére 
kifejezetten gyerekközpontúan berendezni. 
Ebben az évben nagy veszteségként ért 
minket, hogy néhány alaptagunk vagy 
elköltözött, vagy visszatért a munka világába, 
így ők már csak a levelezőlistánk tagjaiként 
vesznek részt közösségünk életében. Nagy 
öröm viszont, hogy szinte minden alkalmunkon 
kell bemutatkozó kört tartanunk, mert új 
anyukák érkeznek közénk új babákkal, vagy 
térnek vissza rég látott tagjaink a 
kistestvérkékkel. 2016. őszén 3 kisbaba 
érkezett, 2017. első félévében legalább 5 baba 
születik majd, akik által édesanyjuk évekig 
"bérletet vált" közösségünkbe. Ez a csodálatos 
és örömteli gyarapodás mindig hálát ébreszt a 
szívemben. 
Az átbeszélgetett témákat tekintve továbbra is 
ragaszkodom hozzá, hogy olyan lelki témákat 

vegyünk elő, melyekről otthon esetleg nem, 
vagy ritkán esik szó. Igyekszem olyan 
olvasmányajánlókkal készülni, amelyek 
megismerése által az édesanyák látóköre 
szélesedik. Az a tapasztalatom, hogy a 
felvetett bevezető téma után minden 
alkalommal tartalmas, jó hangulatú, kötetlen 
beszélgetés alakul ki, köszönhetően az 
elfogadó légkörnek és az ítéletektől mentes 
közösségnek. Természetesen advent idején 
minden évben előkerül a családi 
karácsonyozás és a készület témája, de volt 
szó idén az otthonunk rendjéről (fizikai és lelki 
értelemben), az egyszerűbb gyermekkorról (pl. 
játékdömping-mentes ajándékozás, lassabb 
időbeosztás a rohanás helyett, stb.) és helyet 
kaptak azok az általános kérdések, 
amelyeknek minden baba-mama klubon ott a 
helyük (oltások, hozzátáplálás, nevelési 
ötletek, stb). Köszönjük, hogy fizikai és lelki 
értelemben is van helyünk ezen a plébánián! 

                               Kovács-Mihócza Orsolya 
 

Szent Erzsébet nap a plébánián 
Több, mint negyven óvodás korú gyermek 

gyülekezett szüleivel és nagyszüleivel 
november 19-én a Hittan teremben, Gyuri 
bácsi és az ő gitárjának hangjaira. Ezen a 
napon került ugyanis megrendezésre Szent 
Erzsébet és Szent Márton emléknapja. 

A gyerekek a gitáros áhítat után 
megismerkedtek Árpád-házi Szent Erzsébet 
életének történetével, előbb egy bábjáték 
keretében, majd a történelmi jelentőségű 
szereplők helyébe beleélve magukat, ők is 
eljátszhatták és megjeleníthették a „rózsa-
csoda” jeles pillanatát. 

Ezután következett a kézműves 
foglalkozás, ahol rengeteg apró Erzsébet 
asszony készült el, kötényében a csodatétel 
elmaradhatatlan kellékeivel; a kenyérrel és a 
rózsával. Mindeközben az érdeklődők 

megismerhették Európa-, és Pannónia 
földjének védőszentjét, államalapító királyunk 
legfőbb példáját, Tours-i Szent Mártont és 
megtérésének legfontosabb mozzanatát egy 
apróbb mese formájában. Ezalatt körjátékok 
és finom tízórai várta a kicsinyeket, amit 
ezúton is szeretnénk megköszönni Zoltán 
atyának. 

A neves szentjeinknek emléket állító 
délelőtt a déli harangszóval ért véget. 
Tapasztalataink és a visszajelzések alapján 
az apróságok nagyon jól érezték magukat, 
aminek kifejezetten örülünk, hiszen ez alapot 
teremt egy szép hagyomány elindításához. 
Köszönjük mindenkinek, aki jókedvével vagy 
munkájával hozzájárult ehhez a vidám 
együttléthez!            

                                         Matányi Márton 



Karácsonyvárás 
Minden évben úgy várom a karácsonyt, hogy 
majd idén talán többet megértek a csodájából. 
Majd idén még közelebb engedem a 
szívemhez azt az ijesztő terhet, hogy bűnös 
vagyok, és azt a felszabadító bizonyosságot, 
hogy megszületett a Megváltónk, örven-
dezzünk. 
Talán idén sikerül, hogy ne temessen maga 
alá a sütés-főzés, ajándékvásárlás, takarítás, 
díszítés sok tennivalója, és az idegeskedés, 
hogy készen leszünk-e mindennel, hanem 
meg tudom adni a lelkemnek az időt a csendes 
Istenvárásra. Talán idén sikerül megtalálnom, 
azt a néhány motívumot, amivel a pici 
gyerekeimnek is közelebb tudom hozni az 
ünnep lényegét, hogy ne csak az ajándékokat 
lássák meg a szépen feldíszített fa alatt, 
hanem a betlehemet is. 

Gyümölcsöző várakozást kívánok 
mindenkinek!            Némethné Nagy Bernadett 
 
Túrmezei Erzsébet:  
Ha nem teszek semmit sem 

Most nem sietek, 
most nem rohanok, 
most nem tervezek, 
most nem akarok, 
most nem teszek semmit sem, 
csak engedem, hogy szeressen az Isten. 
 
Most megnyugszom, 
most elpihenek, 
békén, szabadon, 
mint gyenge gyerek 
és nem teszek semmit sem, 
csak engedem, hogy szeressen az Isten. 
 
S míg ölel a fény 
és ölel a csend, 
és árad belém, 
és újjáteremt, 
míg nem teszek semmit sem, 
csak engedem, hogy szeressen az Isten. 
 
Új gyümölcs terem, 
másoknak terem, 
érik csendesen 
erő, győzelem… 
ha nem teszek semmit sem, 
csak engedem, hogy szeressen az Isten. 

 
 

A bűnbánat szentségéről  
Egyházunk a nagy ünnepek előtt külön is 
felszólít minket bűnbánatra, de ez persze nem 
jelenti azt, hogy csak ilyenkor élhetünk ezzel a 
lehetőséggel. Mégis sokakban kialakul ez a 
„lelki minimum”. Jönnek az ünnepek, most kell 
rendbe tenni a lelkemet.  
A gyónás a megtérés szentsége. Amit ott 
leteszünk, azt akarjuk is ott hagyni. Az 
érvényes feloldozás feltétele a szándék, hogy 
a megbánt bűneinket nem akarjuk újra 
elkövetni. Amikor kilépünk a gyóntatószékből, 
a szentség állapotában vagyunk a következő 
elkövetet bűnig. Szoktunk erre gondolni?  
Egyszer egy atyától hallottam, hogy az 
egyházközségükben megrendezték a 
bűnbánat ünnepét. Énekek és imádságok 
közben a közösség sok tagja élt ezzel a 

lehetőséggel. Gondolunk rá, hogy 
tulajdonképpen a bűnbocsánat az 
üdvösségünk kulcsa? Jézus ezért jött a földre!  
Sokan küzdenek a félelemmel, mit fog szólni a 
gyóntató pap a hallottak miatt? Két dolgot. 
Bűneid meg vannak bocsátva, és menj, és 
többé ne vétkezz!  
Van, aki fanyalog, ha nem kap a gyónásban 
konkrét tanácsokat, csak kirónak rá néhány 
elmondandó imát. A gyónást nem a pap végzi, 
hanem a gyónó! A gyónás akkor jó, ha őszinte 
bánattal megyünk és erős fogadalommal, hogy 
a megbánt bűneinket kerüljük a továbbiakban. 
Ez a jó gyónás.  Ne keverjük össze a 
lelkivezetéssel! Ha valaki igényel magának 
lelkivezetést is, keressen magának egy olyan 
embert, aki vezetni tudja őt az Isten felé. 



Ennek nem feltétlen kell papnak lennie. 
Legyen az olyan ember, akinek a szavát el 
tudjuk fogadni lelki dolgokban. De ha nem 
találunk ilyet, attól még ne hagyjuk ki az 
életünkből azt a kincset, hogy Isten egy 

felszentelt papja feloldozhat bűneinktől! 
Ünnepeljük együtt, hogy Isten fia azért jött, 
hogy bűneinkből szerezzen szabadulást! 

Tóth Ildi 

 

Hétköznapi ökumené 
Egy tavalyi lelkigyakorlatos emlékemet hozta 
elő bennem az idei koszorúkötés.  
Ott voltam az Imádságháza konferencián, amit 
részben a Szociális testvérek szerveznek, de 
egy ökumenikus "rendezvény".  
Tanultunk imádkozni, lehetőség volt 
Szentségimádásra, sokat dicsértük Istent, 
tanításokat hallgattunk imádság, imádkozás 
témában, láthattuk, hallhattuk hogyan 
cselekszik az Úr saját és más felekezetekben. 
Korábban nem találtam a választ arra, hogyan 
valósulhat meg az ökumené a felekezetek 
között. Egy dicsérő imaalkalomban világos lett, 
hogy az Isten szépségének, nagyságának, 
irgalmának.... kimondása azért is nagyon 
fontos, mert ez a közös nyelvünk! 
Így ezóta első helyen van a szívemben ez az 
imamód, s számtalanszor megtapasztalom 
általa Isten közelségét. 
Egy ilyen ökumenikus ajándékban 
részesültem idén a koszorúkötéskor is. 
Eddig is szerettem ezeket az együtt-
munkálkodásban, beszélgetésben, jókedvben 

eltöltött délelőttöket advent kezdetén, de idén 
még gazdagabbnak éltem meg. 
A szokott módon körbejártam a jelenlevők 
között, hogy  kinek lenne szüksége segítségre. 
Így mentem oda egy idegen hölgyhöz, aki ifi 
lányával és egy down szindrómás kislánnyal 
jött már nem először. Hamarosan kiderült, 
hogy a szomszéd református egyházközségbe 
tartoznak és tavaly is jól érezték magukat, így 
idén elhozták magukkal Szilvit, aki egy zsidó 
kislány, ők csak vigyáznak rá. Nagyon szép 
beszélgetés volt, amiben viccesen kiderült, 
hogy néhány évig még kolléganők is voltunk, 
nekik is van dicsőítő csapatuk, és tervezik, 
hogy ott lesznek az idei Imádságháza 
konferencián. Könnyeinket nyelve búcsúztunk, 
mert nagyon megajándékozva éreztük 
magunkat.  Ez a meglepetés az otthon 
megkötött koszorúval nem járt volna együtt. 
Nagy hála van a szívemben! 
Áldott karácsonyi készülődést kívánok 
mindenkinek! 

Gáspár Gabus 
 

A cursilló plébániánkon 

Néhány gondolat a hónap első hétfői találkozásairól 
Mindannyian halljuk egy-egy hirdetésben 
Zoltán atyától, hogy „cursillós találkozó 
lesz….” vagy a „szentmisén majd a cursillisták 
szolgálnak”…… 
A cursillo a felnőtt keresztények lelkiségi 
mozgalma, az egyház által elfogadott, 
támogatott, a világi hívek aktív vezetésével, 
részvételével működő lelkiségi mozgalom.  
A cursillo a SZERETET-KAPCSOLATOK 
ÚJRAÉPÍTÉSE önmagammal, az Úristennel, a 
másik emberrel, a közösséggel. Elcsépelt 
mondat ma már, de sajnos nagyon igaz, hogy 
kihűlt a szeretet a világban. Önmagam 
fontosságának tudata törtető világunkban 
sajnos meghatározó tény. Újra helyre kell 
állítani a szeretet elsőbbrendűségét, vagyis az 
Evangélium meghatározó szerepét. Mit csinál 
ezért a cursillista? „Embere” lesz 
Bartimeusnak, a vak koldusnak, mert ő 

közvetíti a tömegben Jézus hívását, hogy 
„gyere, téged hív”   vagy a cursillista segít 
kibontani a tetőt, hogy a beteg embert 
bevigyék Jézushoz, hogy gyógyítsa meg.  
Nekünk kell az embereket, hívőket és nem 
hívőket Krisztus közelébe vinni, 
újraevangelizálni. 
Miért működik plébániánkon több, mint 15 éve 
a cursilló? Miért találkozunk havonta, a hónap 
első hétfőjén húsz-huszonöten? Mert jó együtt 
lenni, jó megosztani örömeinket, bánatainkat, 
terveinket, legbelsőbb élményeinket, 
Istenkapcsolatunkat! Jó megtanulni többet 
hallgatni, kevesebbet beszélni. Szeretnénk azt 
megvalósítani, amit Kerényi atya mondott a 
cursillistáknak: „ne beszélj Istenről, hanem élj 
úgy, hogy kérdezzenek Istenről!” 
Jelmondatunkkal búcsúzom: tudom, hogy  
KRISZTUS SZÁMÍT RÁM!     Bernolák Melinda 



Plébániai nagytábor Balatonakali 
2017. év, Szent László éve, ezért a mottó: 

Szent László és családja…. 
 

Mikor? 
2017. július 22, szombat délutántól, július 28, 
péntek reggeli utánig.    
7 nap, hat éjszaka. 
 

Hol?  
Balatonakali, ifjúsági tábor, a Balatonparttól 
900 métere. 3-4-5-6 ágyas faházakban. 
Minden faházhoz saját fürdő, zuhanyzó 
tartozik! Teljes ellátás lesz, reggeli, ebéd, 
vacsora (helyben főznek), és lesz ágynemű is.  
Tízórairól, uzsonnáról a plébánia 
gondoskodik. 
Sok sportpálya, szabad terület van a tábor 
területén! 
 

Kiknek? 
Az Újpesti Egek Királynéja Főplébánia 
tagjainak, hittanosainak: hittanos gyerekeknek 
szülő nélkül, 7-14 éves korig - hittanos 
ifjúságnak 15 évtől felfelé - családoknak, 
egész piciny és nagyobb gyerekekkel együtt - 
felnőtteknek gyerek nélkül is. 
 

Mibe kerül? 
Azt tudjuk, mibe fog kerülni, de azt még nem, 
hogy kinek, mennyit kell fizetni. Pályázunk 
több helyre is, várunk Önkormányzati 
támogatást, alapítványi támogatást, 
hozzájárul a plébánia is. De várunk 
támogatást tehetősebb hívektől is. 
A programok, belépők, előadók, kellékek stb. 
költségét a közös, támogatási pénzből 
szeretnénk fedezni. Ugyanígy az önkéntes 
segítők pénzét is. A fennmaradó pénzből 
tudnánk a rászoruló gyerekeket, családokat 
támogatni.  
A programok, kellékek stb. díja kb. 5600 Ft/fő. 
Ezenkívül van a táborköltség. 
A felnőttek (18 év felett) szállás, teljes ellátás, 
idegenforgalmi adó: 28.200 Ft. 
A tábor teljes költsége egy felnőttre számolva: 
33.800 
A gyerekek számára a szállás és teljes ellátás 
21.500 Ft. 
A tábor teljes költsége egy gyerekre számolva:  
27.100 Ft. 

A tábor 3 év alattiaknak ingyenes. 
Mindenképpen úgy szeretnénk megrendezni a 
plébániai tábort, hogy mindenki eljuthasson, 
minden korosztály, hogy a pénz ne legyen 
akadály; aki rászoruló, kapjon támogatást! 
 

Hogyan utazunk?  
Vonattal a Déli pályaudvarról, és autókkal. 
Az utazást úgy szeretnénk megszervezni, 
hogy a legolcsóbb legyen. Bárki jöhet autóval, 
de ahhoz anyagi támogatást nem adunk. 
Vonattal annak célszerű utazni, akinek van 
diákigazolványa, nagycsaládos jegyre 
jogosult, vagy van közalkalmazotti 
kedvezménye, nyugdíjas igazolványa. 
Ezenkívül autókban telekocsit szerveznénk, a 
kérdés: kinek lenne hely autójában, hány főt 
tudna hozni a vasúti kedvezmény nélküliek 
közül, és főleg a támogatást kérőket 
szerveznénk telekocsiba! – Ha csak a 
csomagok miatt kellene autó, csomagot 
tudunk szállítani! A helyi közlekedést a 
kirándulásokra közösen, vonattal tervezzük. 
 

További információk? 
Rendszeres információkat fogunk közölni a 
plébánia honlapján, illetve a plébánia 
facebook oldalán, ahol kérdéseket is lehet 
feltenni a szervezőknek. 
 

De miért? - De miért? 
Nincs még program a nyárra? 
Az Újpesti Plébánia várja! 
Idén családos a hittan tábor, 
Balatonnál lesz, közel s távol. 
Sok-sok program mindenkinek 
Felnőtteknek és gyerekeknek, 
Megmozgatjuk a népes ifjúságot 
Hadd hozzák a kávé mellé az újságot. 
Felnőtteknek borkóstolós, esti túra 
De Zoltán Atya csak a jót tudja! 

               Faltus Kriszta  

De miért? - De miért? 



Milyen programok lesznek? 
Altáborok lesznek a különböző 
korosztályoknak: hittanos gyerekek, ovisok, 
ifjúság, ifjú felnőttek, családok részére. A 
regnumból hívunk fiatal segítőket a kicsik, 
ovisok felügyeletére, amikor a szülőknek lesz 
közös program. 
 

Minden nap lesz szentmise  - lesz strandolás 
a Balatonban - sportnap, akadályverseny - 
kirándulás Tihanyba - kirándulás Köveskál-
Hegyestű geológiai bemutatóhelyre - 
gitározás, dicsőítő est - tervezünk táncházat - 
a házaspároknak kirándulást (autóval), lelki 
napot Óbudavárra a Shönstatt kápolnához: 
házaspárok útjának végigjárása -  „Ki-mit tud?” 
- felnőtteknek borkóstoló egy Balaton-felvidéki 
pincében - kézműves foglalkozás a 
gyerekeknek, felnőtteknek - karaoke és 
valamilyen koncert -  előadóművészeket 
hívunk: mesemondás, bűvész és hasonló 
műfajban - természetesen lesz tábortűz - 
gyerekeknek játékprogramok - solymászat, 
íjászat Szent László nyomdokán - és még 
többféle programot szeretnénk, ami 
kényelmesen belefér a tábor 6 napos idejébe. 
 

De miért? - De miért? 
Barátokkal, ismerősökkel és ismeret-
lenekkel eltölteni egy hetet ? IGEN ! 
Kicsi babával, nagy kamasszal, iskolással, 
óvódással ! IGEN ! 
Lesz lehetőség a szülőknek egy kicsit 
kiszakadni és magukkal, a kapcsolatukkal is 
törődni kettesben is ! IGEN ! 
Várjuk a nem családos idősebb és fiatal 
közénk tartozókat is ! IGEN 

Tóth Ildikó hitoktató 

De miért? - De miért? 
 

Hogyan fizessünk? 
Előleg fizetés kell: 
3000 Ft/fő előleget kérünk a jelentkezéskor 
személyenként. 
Fizetési módra a legegyszerűbb számunkra a 
készpénz. A jelentkezési lap leadásával együtt 
kérjük az előleget is hozni. 
Jelentkezés az irodában, illetve a misék után 
a sekrestyében. 

Kik szervezzük? 
Horváth Zoltán plébános, Tóth Ildikó hitoktató, 
Forstner Bertalan egyházközségi elnök, 
Pozsgay György hitoktató-gondnok, Faltus 
Krisztina ovis hitoktató és ifjúsági felelős. 
 

De miért? - De miért? 
Közös élményeket szeretnél? 
Remélem, már jelentkeztél! 
A program korosztályonként más és más, 
mindenkinek jár kényelmes szállás! 
Lesz játék, túra, tánc és buli, 
csak két dolog nem lesz: munka és suli. 

Forstner Bertalan egyházközségi elnök 

De miért? - De miért? 
 

Hogyan tudtok segíteni? 
Az anyagi segítségen túl, amit szívesen 
veszünk, lehet, majd hozni édes és sós 
eltartható süteményt. Kézműves 
foglalkozáshoz anyagot, megbeszélés szerint. 
Sok-sok segítőt szeretnénk bevonni a 

konkrét egyes programok szervezésbe, 
lebonyolításába. Aki érez magában erőforrást, 
jelentkezzen, de mi is keresni fogunk, felkérni 
több embert! 
 

De miért? - De miért? 
Miért jelentkezz a nyári nagytáborra? 
Mert az előző két családos tábor is nagyon 
jó volt, és aki lemaradt utólag nagyon 
bánta. 
Mert a szervezők jó programokkal 
készülnek kicsiknek, nagyoknak, a még 
nagyobbaknak, és a korábban született 
fiataloknak. 
Mert egy hétig együtt lehetünk játékban, 
kirándulásban, éneklésben, szentmisékben, 
és még a kispapunkal, Andrással is 
találkozhatunk...      

Pozsgay Gyuri 

De miért? - De miért? 
 

Ugye te is jelentkezel? 



Jelentkezés lap 

Balatonakali nyári tábor, 2017 július 22-28. 
 

 A/ Gyerekek egyedül! 
 

Hittanos gyerekek szülő nélkül, 18 év alatt: 
 
Gyerek neve …………………………………………………………………… 
 
Életkor: …………….   iskola: ………………………………………………… 
 
Lakcím: ………………………………………………………………………… 
 
Telefonszám: szülő: ……………………………  gyerek: …………………… 
 
email: …………………………………………………………………………. 
 
Taj kártya száma: …………………………………………………… 
 

Ha ugyanabból a családból 2. gyerek is jön szülő nélkül: 
 
 
Gyerek neve …………………………………………………………………… 
 

Életkor: …………….   iskola: ………………………………………………… 
 
Telefonszám, gyerek: …………………… 
 
Taj kártya száma: …………………………………………………… 
 
 
 
Támogatást igényel-e? 
Nem                                kis támogatás                    nagy támogatás 
 
 
Megjegyzések: betegség, allergia, gyógyszer stb: 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Szülő aláírása:       ……………………………………………….. 
 
 

 



Jelentkezés lap 
Balatonakali nyári tábor, 2017 július 22-28 

 
B/ Felnőttek, családok 
 

Résztvevő egyén, ill. család esetében a családfő neve: 

……………………………………………….  életkor: …………………. 

további résztvevő családtagok nevei és életkoruk: 

…………………………………………………………    ………………… 

…………………………………………………………    ....................….  

…………………………………………………………    ………………… 

…………………………………………………………    ....................….  

…………………………………………………………    ………………… 

…………………………………………………………    ....................….  
 

Lakcím: …………………………………………………………………… 

 

telefonok: ………………………………       …………………………… 

 

email cím: ……………………………………………………… 

 

Kér, ill. kérnek-e támogatást? 

nem                  kis támogatás              nagy mértékű támogatás 

 

Autóval jönne-e?                        nem                 igen 
 

Ha igen, van-e hely autójában? Mennyi főre? ……………………….. 
 

Egyéni kérés: 
………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

     



UKMA beszámoló 
Az Újpesti Keresztény Megújulási Alapítvány (ÚKMA) szerepe a keresztény 

magyar ifjúság és családok támogatásában 
 

Az ÚKMA önkénteseivel és anyagi 
erőforrásaival 1992, vagyis a megalapítása óta 
ugyanazért a célért dolgozik: Az újpesti fiatalok 
keresztény szemléletű nevelésének, kulturális, 
önképzőköri tevékenységének, fejlesztésének 
előmozdításáért. Teszi mindezt az újpesti 
ifjúság tömegsport és táborozási 
tevékenységének támogatásával, a fiatalok 
által végzett karitatív jellegű tevékenység 
segítésével, az Alapítvány szellemi és anyagi 
erőforrásainak hasznosítása révén. 
Az Alapítvány támogatja azokat a 
gyermekeket és fiatalokat, akik családi 
körülményeik, szociális helyzetük miatt az 
Alapítvány által szervezett táborozáson, 
valamint a fiatalok képzését, nevelését segítő 
rendezvényen, tanfolyamon e nélkül nem 
vehetnének részt. 
Hitünk szerint a környezetünkben élő családok 
fiataljainak olyan jövőképet tudunk mutatni, 
amely alapján bele mernek vágni a megfelelő 
életútba: tudhatják, hogy nem lesznek egyedül 
hagyva a problémáik felmerülésekor. Ennek 
egyik eleme, hogy olyan egészséges 
közösségekbe járhassanak, ahol a valahová 
tartozást és magyarságukat is megélhetik.  
Köszönet a társaságok és magánszemélyek 
befizetéséért, az SZJA 1%-a alapján kapott 
támogatásért, amiből az Alapítvány bevétele 
2015-2016-ban meghaladta az egymillió 
forintot. Így az elmúlt két évben saját forrásból, 
közel egymillió forint támogatást nyújtottunk 
céljaink megvalósítására az alábbiak szerint: 
- Egek Királynéja Plébánia mindkét évi 
nyári napközis táborához játékok és eszközök 
vásárlása; 
- Diákok és Idősek Otthonának közös 
karácsonyozásához csomagkészítés; 
- Regnumi gyermekcsoportok program-
jainak támogatása, kiadványok készítése; 
- Szent Anna Katolikus Óvoda 
gyermekeinek ingyenes étkeztetésének 
segítése; 

- Szent János Apostol Katolikus Iskola 
elhasznált tornatermi eszközeinek pótlása, ill. 
informatikai eszköz vásárlása; 
- Katolikus dalszerző és énekes CD 
kiadványához hangfelvétel elkészítésének 
támogatása. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy 2016 tavaszán 
az Alapítvány céljainak elérésére támogatást 
nyert az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
által gondozott Nemzeti Együttműködési 
Alaptól. Ennek segítségével tudja az olyan 
hagyományőrző, kézműves foglalkozásokat 
alapanyagokkal, tartós eszközökkel segíteni, 
mint amilyen a hagyományos farsangi 
összejövetel, az adventi koszorúkötés, vagy 
az ajándékkészítő foglalkozás volt, vagy az 
állandó vasárnap délelőtti kávézás melletti 
eszmecserék stb. Ugyancsak a pályázat 
keretében sikerült olyan tartós eszközöket is 
beszerezni (pl. projektor, minőségi 
kottaállványok, térmikrofonok), amelyeket az 
ifjúsági és imacsoportok, a gitáros énekkar, 
valamint alkalmanként az Alapítvány céljaival 
azonos összejövetelek rendelkezésére tud 
bocsátani. Emellett a múlt nyári családos tábor 
megvalósítását is a NEA támogatásából tudtuk 
megoldani, ugyanúgy, mint a jelen és ehhez 
hasonló kiadványok előállítási költségeinek 
támogatását. 
Kérjük, hogy aki fontosnak tartja a céljainkat, 
és azonosulni tud velük, az fontolja meg, hogy 
adójának 1%-át az Újpesti Keresztény 
Megújulási Alapítványnak ajánlja fel.  
Adószámunk az adó 1% felajánlás 
eljuttatásához: 18021743-1-41. 
Számlaszámunk támogatás befizetéséhez: 
OTP Bank 11704007-20124623. 
A kuratórium, az önkénteseink és 
támogatottjaink nevében köszönjük a cégek, 
magánszemélyek, valamint a Nemzeti 
Együttműködési Alap támogatását! 

 Tyukász Tamás kuratóriumi elnök 

   
 



Az elsőáldozók öröme 
 
Jézus számos ajándékkal lepett meg 
bennünket Adventben. Két nyolcadikos 
tanítványomat: Lindát és Alexandrát tavasz 
óta külön készítettem az elsőáldozásra és a 
gyónásra. Az időpontot tologattuk, aztán 
kijelöltük dec. 11-ét, ám csak előtte egy héttel 
tudatosult, hogy ez a nap Adventben pont az 
Öröm Vasárnap. Mily nagy öröm, hogy valakik 
már önálló döntéssel, és fiatalon követik 
Jézust. 
Milyen nagy öröm, hogy mi, gyermekkorunktól 
keresztények rendszeresen járulhatunk a 
szentgyónáshoz, és magunkhoz vehetjük a 
Krisztus testét. Számomra az, aki naponta 
járok szentmisére belső indításból, és nem 
csupán azért mert szerzetes vagyok, és két-
három hetente gyónok. A Szentlélek vezet a 
szentségeken át. 
Jézus örömöt hozott a szívünkbe érkezésével. 
Merjük hát tanúságot tenni a fiataloknak és 
korábban születetteknek, hogy megtapasztal-
juk: JÉZUSHOZ TARTOZNI ÖRÖM! 

Bartha Angéla 
katekéta 

 

 

Emlékezés Dr. Haraszti Bernolák Bélára és a Don kanyarra 
 

2013 nyarán édesanyám találta meg a 
nagyapám, Dr. Haraszti Bernolák Béla 
tisztiorvos, frontról írt leveleit. Ennek kapcsán 
kezdtem kutató munkába. A Don kanyarban 
két alkalommal jártam, ahol tiszteletemet 
leróva koszorút helyeztem el.  
Munkámban nagy segítségemre volt Szabó 
Péter alezredes, Dr. Stenge B. Csaba 
történész, Dr. Hollósi Antal igazgató főorvos. A 
második kiutazásunk alkalmával filmet 
készítettünk, illetve fotósorozatot készíttettem. 
Címe: Egy újpesti orvos nyomában.  A film 
több alkalommal került bemutatásra, a fotókból 
több kiállítást is rendeztem. Jelen pillanatban 
Moszkvában, a Balassi intézetben tekinthetők 
meg a képek. A képekből, illetve történelmi 
anyagokból egy könyvet is szerkesztettünk. 
2015 januárjában elindítottam egy 
megemlékezési sorozatot. Tervem, hogy 
minden évben a doni áttörés napja körül egy 
megemlékezést tartok a Don kanyarban 
elhunyt magyar hősök emlékére. Az első 
állomása egy szentmisével egybekötött 

megemlékezés volt 2016-ban. A misét Zoltán 
atya mondta, és utána a film levetítésére és 
egy kis beszélgetésre került sor. A jövő évi 
megemlékezés időpontja 2017. január 11-én, 
este 18 órakor lesz. Helyszín: Újpesten a 
Polgár Centrum. (1042, Bp., Árpád út 66.) 
A megemlékezés alkalmával beszédet mond 
Varga László tábornok, volt moszkvai véderő 
attasé, Dr. Hollósi Antal főorvos (a nagyapám 
múltját kutatta). A rendezvényre meghívást 
kap Vizi László úr, a Külügyminisztérium 
Diplomáciai Főosztályának vezetője. 
A rendezvény alkalmával a fent említett 
könyvből 100 példány a résztvevők között 
kiosztásra kerül. 
Azt gondolom, hogy a ma élő embereknek 
meg kell ismerniük ezt a borzalmas időszakot, 
és törekedniük kell arra, hogy ez ne 
ismétlődjön meg. A nagyapám levelei, illetve a 
film által közelebb kerülhetünk a doni áttörés 
idejében az emberi gondolkodáshoz, 
problémához.      
                                   ifj. Bernolák Béla  



Egy szép karácsonyi festmény, templomunk hívőjétől. Január közepéig látható a Károlyi 
Gimnáziumban, több festményével együtt! 

 

 
 

Bakosné Láng Ernesztin: „Karácsony: Jézus születése"   
 

Szent II. János Pál pápa: Újévi ima 
 
Egyetlen Isten! Atya, Fiú és Szentlélek!  

Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét, az évet, amely most kezdődik.  

Neked ajánljuk, aki kezdetnélküli kezdet vagy, aki igazság és szeretet vagy,  

aki mindenhatóság és irgalmasság vagy, Te légy jelen benne, és cselekedjél benne!  

Mert Általad élünk, mozgunk és vagyunk.  

Az új évnek ezt az első napját az Ige földi születése titkával egyesítjük.  

Ő a Fiú, akit Te, Atya, az emberiségnek ajándékoztál, hogy egy legyen velünk.  

Ma különös szeretettel és gyöngédséggel vesszük körül a názáreti Szűz anyaságát,  

akit, Te, örök Atya, kiválasztottál, hogy a Te Fiad édesanyja legyen a Szentlélek műve által,  

aki a mi szeretetünk a kimondhatatlan Háromság titkában.  

Üdvözlünk, új év, a liturgia mai szövegével:  

,,Áldjon meg téged az Úr és oltalmazzon!  

Fordítsa feléd orcáját, és legyen hozzád kegyes!  

Tekintsen rád az Úr, és adjon neked békességet!''  

Újév alkalmával ezeket a kívánságokat fejezzük ki kölcsönösen egymásnak:  

Jézus Krisztus nevében kezdjünk újra! Az Ő neve azt jelenti: Isten üdvözít!  
 

Minden kedves hívőnknek áldott,  új esztendőt kívánunk, kérünk az Úrtól! 



Plébániánk élete számokban 
Ilyen volt a 2016. esztendő. Több számban elmaradtunk a 2015-ös évtől… 
Keresztelések száma: 58. 
Két felnőtt volt megkeresztelve. 
Elsőáldozók száma: gyermek 18, felnőtt 6. 
Házasságkötések száma 21. 
Temetések száma csak 60 – Valószínűleg nagyon sok hamvat hazavittek, és sok elhunyt 

számára nem kértek egyházi temetést, mert ez a szám 30 % - kal kevesebb az előző évek 
átlagánál! 
Káplán: Mindössze 76 napig volt káplánunk Cseh Zoltán atya. Megüresedés miatt ezután 
Kőbányára került. 
 

Információk 
Irodai szolgálat a plébánián 
Hétfő, szerda, péntek, délután 15-17.30 óráig. Keresztelésre, házasságkötésre lehetőleg a 
szerdai nap délutánján jelentkezünk, vagy a plébános atyával előre megbeszélt időpontban. 
 

Használtruha leadás 
Használt, de jó állapotban levő és tiszta ruhát átveszünk a szegények javára. Az irodaidőben lehet 
leadni a plébánián! 
 

Plébániánk honlapja 
www.eggekkiralyneja.hu rendszeresen frissül! Minden fontos információ megtalálható 
honlapunkon. 
 

Plébániai levelezőlista 
Új tagok is feliratkozhatnak. Aki hozzánk jár templomba, ide fizet egyházi adót, azt szívesen látjuk 
plébániánk levelezőlistáján, ahol híreket, kéréseket is megoszthatunk egymással. Feliratkozás: 
http://tinyurl.com/EgekLista 
 

Egyházi adó 
Ez önkéntes! Befizethető a sekrestyében a misék után; a plébániai irodában, irodaidőben; 
valamint csekken és átutalással. Az egyházi adó mértéke a nettó jövedelem 0,5 – 1%-a. Ez egy 
átlagnyugdíjasnál havi 500-1000 Ft, egy átlagkeresőnél havi 800-2500 Ft. Fizethető évi egy, 
vagy több alkalommal. A plébánia bankszámlaszáma: Újpesti Főplébánia 11704007-20024523 
Természetesen a segélyből élőktől, részmunkaidősöktől stb. nem várunk el rendszeres 
adófizetést. A jó Isten jutalmazzon meg minden nagylelkű adományozót!  
Kérjük a csekken, vagy átutaláson feltüntetni a pontos nevet, címet, és azt, hogy mennyi főre, 
hány kereső után fizetik az egyházi adót. Köszönjük, hogy hozzájárul plébániája, temploma 
fenntartásához! 
 

Az adója 1% -ának felajánlása: 
A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011 (Ez nem a helyi egyházi adó, ez a központi 

támogatás: püspökségek, papnevelés, rendezvények, rádió sajtó, iskolák stb. részére.)  
 

Egyháztagság, plébánia tagság 
Szeretne az Újpesti Egek Királynéja Főplébánia közösségéhez tartozni?  
Amikor legközelebb fizeti egyházi adóját, akkor regisztráljuk, névjegyzékbe vesszük: név, cím, 
elérhetőség, és amit megad magáról egyéb adatot, (telefon, email, családi állapot,  stb). 
   Mindenki tartozhat ide a plébániához, bárhol lakik, a lakhelytől függetlenül. Bárhova járhat 
templomba, bárhova fizethet egyházi adót, lehet keresztelése, elsőáldozása, nem csak a lakhely 
szerinti templomban. Csupán a házasságkötés és a temetés az a két szertartás, ami a területileg 
illetékes plébániához kötődik, onnan kell kérni elbocsájtót, kikérőt, ha nálunk szeretné intézni. 

http://www.eggekkiralyneja.hu/
http://tinyurl.com/EgekLista


Egy kis vidámság 
Egy tel-avivi iskolában megkérdezik a nebulóktól: 
– Na gyerekek, ki tudja megmondani, ki volt Mózes? 
Áron jelentkezik: 
– Egy nagy balfácán! 
– No de Áron! Nem szégyelled magad? Így beszélni a nagy ősünkről, Mózesról? 
– De igenis balfácán volt! Mert miután átkelt a Vörös-tengeren balra fordult, pedig ha jobbra 
fordult volna, most a sok arab kőolaj mind a miénk lenne! 
 
Egy anyuka takarítja karácsony előtt a WC-t és hat éves kislánya nézi. 
- Mami, mit csinálsz? 
- Kicsim, takarítom a WC-t, hogy szép tiszta legyen. 
- Minek? 
- Jaj, bogaram, tudod, holnap karácsony van. Jön a Jézuska... 
- És nálunk fog ka….ni? 
 
Hogy hívják a földművelő Mikulást? 
Szánt-a Claus. 
 
Az unoka ujjongva szalad a látogatóba érkezett nagyanyja elé: 
– De jó, hogy itt vagy nagymama! Legalább meglátom apu új mutatványát! 
– Milyen mutatványt tud az apád? 
– Azt mondta anyunak, ha megint meglátogatsz minket, a falra mászik… 

 

Juhász Gyula: Karácsony felé 
 

Szép Tündérország támad föl szívemben  
Ilyenkor decemberben.  
A szeretetnek csillagára nézek,  
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,  
Ilyenkor decemberben.  
 
…Bizalmas szívvel járom a világot,  
S amit az élet vágott,  
Beheggesztem a sebet a szívemben,  
És hiszek újra égi szeretetben,  
Ilyenkor decemberben.  
 
…És valahol csak kétkedő beszédet  
Hallok, szomorún nézek,  
A kis Jézuska itt van a közelben,  
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,  
S ne csak így decemberben.     (1902) 
 

Urunk, Jézusunk! 
Mennél hangosabban káromolják azt a nevet, amelyben egyedül van üdvösségünk, annál 
hangosabban és annál nagyobb örömmel valljuk: Benned lakozik az Istenség teljessége! Neked 
szólnak a karácsonyi harangok! Neked ujjonganak a gyermekszívek! Előtted hajoljon meg minden 
térd, téged valljon meg minden nyelv! Te vagy minden kor sarokköve, minden világosságot kereső 
fényessége, minden éhező eleven kenyere, az örök béke hirdetője. Te vezesd mindazt, ami 
békétlen Isten békességére! A szeretet kötelékével fűzd össze mindazokat, akik idegenek lettek 
egymás számára! Engeszteld ki egymással mindazokat, akik ellenségek lettek! Add meg nekünk 
a békét!   (Michael Faulhaber) 



Hírek  Hírek  Hírek  Hírek  Hírek  Hírek  Hírek 

 

Karácsonyi miserend 
December 25-én, vasárnap, karácsony 
ünnepnapján: 9;  11; és este 6 órakor lesz 
ünnepi szentmise. 
December 26-án, karácsony második napján 
egy ünnepi szentmise lesz templomunkban, 
délelőtt 9 órakor! 
 

Szentcsalád ünnepe 
Ebben az évben péntekre esik 

December 30-án a szentmise reggel ½ 8 
órakor lesz. - Az egyháztanácstagok 
egyetérttetek abban, ne december 30-án 
pénteken, hanem január 6-án, Vízkereszt 
ünnepén legyenek megünnepelve a 
családok,  az esti 6 órai misében. 
 

Év végi hálaadás 
December 31-én, Szilveszter napján, az év 
végi hálaadás este 6 órakor lesz. És ezen a 
napon sem lesz reggeli szentmise! 
 

Újévi szentmise - változtatás! 
Január 1, vasárnap, Újév, Szűz Mária 
Istenanyasága főünnepe. 
Figyelem! Miserend változás lesz! Az év 
első szentmiséjét tőlünk közvetíti a Katolikus 
Rádió és a Kossuth Rádió. - Ezért délelőtt 10 
órakor lesz az ünnepi újévi szentmise. 

A következő szentmise is később kezdődik 
majd, 11.15-kor! - Természetesen este 6 
órakor is lesz szentmise! 
 

Vízkereszt ünnepe 
Január 6, péntek, Urunk megjelenésének 
ünnepe. Kötelező misehallgatású ünnep. 
Szentmise reggel ½ 8 órakor, és este 6 órakor 
lesz templomunkban! 
 

Ökumenikus imahét 
A jövő évben is bekacsolódunk az 
Ökumenikus imahétbe, január 16-21 között. 
Az újpesti katolikus, református, evangélikus, 
baptista egyházak közösen imádkozunk 
egymás templomaiban, ezen a héten 
esténként 6 órakor!  A jövő évi mottó: 
Megbékélés. Krisztus szorongató szeretete 
(2Kor 5,14–20) - A változás templomunkban 

csupán annyi lesz, hogy a hétfői, keddi, 
szerdai esti mise egy órával korábban fog 
kezdődni 17 órakor! 
 

Lakásszentelés, házszentelés 
Vízkereszt ünnepéhez kötődik a 
házszentelés, lakásszentelés szokása. Aki 
szeretné, hogy a plébános atya megáldja 
otthonát, jelentkezzen a sekrestyében, vagy 
az irodában! 
 

Kántor búcsú 
Tarcsi-Veres Attila elbúcsúzó szentmiséje 
január 8-án lesz a 9 órai szentmisében. 
 

Kántor beiktatás 
Új kántorunk, Kruppai Tamás bemutatkozó 
szentmiséje január 15-én, vasárnap lesz a 9 
órai szentmisében! 
 

Plébániai zarándoklat 
4 ország, 4 nagy Mária kegyhelye! 
2017. május 22-25. között, hétfőtől 
csütörtökig. 
Szállás Máriavölgy, Pozsony mellett 
zarándokházban, 3 éjszaka, teljes ellátással. 
Ezenkívül Frauenkirchen. (Nagyboldog-
asszony), a Fertő tó partján Ausztriában. 
Sasvár - a Fájdalmas Szűzanya kegyhelye 
Szlovákiában, valamint Velehrad kegyhely 
Cseh-Morvaországban. 
Felkeressük Csehországban Kramerizt: a 
morva föld gyöngyszemét, az Unesco 
világörökség részét, Szlovákiában: 
Nagyszombat városát, és Nyitra városát. 
Várható költség, a teljes ellátás, (reggeli, ebéd, 
vacsora) és a belépők, autóbuszköltség, saját 
fürdős szobában 39.000 Ft, közös fürdővel 
35.000 Ft. Részletek a szórólapokon és a 
plébánia honlapján. Januártól lehet rá 
jelentkezni! 
 

Templomi mosdó, WC. 
Sajnos a kialakítás csúszik. A templom 
környékén, a Főtéren nem úgy vannak a 
csatorna vezetékek, ahogy a térképeken 
található. Várhatóan csak márciusra készül el. 
Addig is gyűjtünk rá még adományokat. 

 

Főplébánia Hírlevél. Az Újpesti Egek Királynéja Főplébánia időszaki lapja. Szerkesztette: Horváth 

Zoltán plébános. Nyelvi lektor: Mátyus Norbert. Megjelent 700 példányban. 


