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Templombúcsúra készülünk 
A templom búcsúja, vagyis a templom 
címének ünnepe, annak a szentnek (nálunk 
Szűz Mária, mint Egek Királynéja), vagy 
„titok”-nak (pl. Szentháromság, Szent Kereszt 
stb.) a napja, akinek tiszteletére a templomot 
felszentelték. A mi Védőszentünk tehát Szűz 
Mária, Egek Királynéja. 
    Mindenki ismeri a jó régi falusi 
templombúcsút. Még a távoli rokonok is 
hazalátogatnak ilyenkor. Aztán  jönnek a 
vásárosok, céllövöldések. Az asszonyok 
sütnek-főznek, a gyerekek költik a zsebpénzt, 
forog a körhinta, nyikorog a hullámvasút, 
csattannak a légpuskák, a környéken lakók 
pedig becsukják az ablakokat a zaj miatt. 
Búcsú van... A falusi emberek számára mára 
sokak számára ezt jelenti a búcsú. A legtöbb 
városi ember számára pedig szinte semmit. 
Templomunkat Szűz Mária Egek Királynéja 
tiszteletére szentelték. Egek Királynéja 
ünnepe május 31-én volt, de ez megszűnt, 
XII. Piusz pápa megszüntette 1950-ben, és 
helyette augusztus 22-ével egy hasonló 
ünnepet hozott létre: Boldogságos Szűz 
Mária Királynő. Ma mi így ennek az ünnepnek 
megtartására készülünk. 
HÁT AKKOR MI IS AZ A BÚCSÚ?  
A búcsú az Isten színe előtt a már 
megbocsátott bűnökért járó, ideigtartó 
büntetések elengedése, melyet a keresztény 
hívő, aki megfelelően fölkészült és teljesítette 
a kiszabott föltételeket, elnyer az Egyház 
segítségével, amely mint a megváltás 
szolgálója Krisztus és a szentek elégtételt 
nyújtó érdemeinek kincstárát hivatalosan 
kezeli és abban részesít. A búcsú részleges 

vagy teljes, attól függően, hogy a bűnökért 
járó ideigtartó büntetéstől részlegesen vagy 
teljesen szabadít-e meg. Minden hívő nyerhet 
búcsúkat önmaga számára vagy az elhunytak 
javára.  
     Hogy az Egyház e tanítását és gyakorlatát 
megérthessük, tudnunk kell, hogy a bűnnek 
kettős következménye van. A súlyos bűn 
egyrészt megfoszt az Istennel fönnálló 
közösségtől és ezért alkalmatlanná tesz az 
örök életre, és az ettől való megfosztottság 
"az örök büntetés". Másrészt minden bűn, 
még a legkisebb is, a teremtményekhez való 
rendetlen ragaszkodással jár, ami 
szükségessé teszi a tisztulást, akár itt a 
földön, akár a halál után, az úgynevezett 
purgatóriumban (tisztítótűz, tisztítóhely). E 
tisztulás szabadít meg attól, amit "ideigtartó 
büntetésnek" nevezünk. E kétféle büntetést 
nem szabad valamiféle bosszúnak tartani, 
mellyel Isten az embert kívülről sújtja, hanem 
nagyon is a bűn természetéből származó 
valóságként kell fölfogni.  
A bűn megbocsátása és az Istennel fennálló 
közösség helyreállítása (a szentgyónásban) 
magával hozza a bűn örök büntetéseinek 
elengedését. Az ideigtartó büntetések 
azonban megmaradnak, ez az 
úgynevezett "tisztítótűz". 
A búcsúkkal ezektől az ideigtartó 
büntetésektől szabadulhatunk meg, illetve 
mivel a tisztulás útján lévő elhunyt hívők 
tagjai a szentek ugyanazon közösségének, 
segíteni tudunk rajtuk többek között azzal is, 
hogy búcsúkat nyerünk számukra, ezáltal 
megnyitva nekik az utat a mennyországba.  

  



Azaz: saját magunk, vagy egy elhunyt 
szerettünk számára a tisztítótűzben való 
szenvedést "rövidíthetjük meg" (részleges 
búcsú), akár a teljes elengedésig (teljes 
búcsú). 
Hogyan lehet teljes búcsút nyerni? 
A teljes búcsú elnyeréséhez el kell végezni a 
búcsúval ellátott cselekményt (ez esetünkben 
a templombúcsú ünnepén a templomunkban 

bemutatott szentmisén való részvétel), és 
teljesíteni kell három föltételt: szentgyónás, 
szentáldozás és imádság a Szentatya 
szándékára. Ezenfelül szükséges, hogy ki 
legyen zárva minden bűnös ragaszkodás, 
beleértve a bocsánatos bűnöket is.  
Ha nincs meg ez a teljes fölkészültség, vagy 
nem teljesülnek a mondott föltételek, a búcsú 
csak részleges lesz.  

 

Megyéspüspökünk, és a püspöki 
vizitáció. 

Búcsúnkra várjuk megyésfőpásztorunkat, 
Dr. Erdő Péter Bíboros atyát. 
A püspöki hivatal az egyházi rend 
legmagasabb foka, viselője teljes mértékben 
részesedik a papság szentségében. Minden 
püspököt először diakónussá, majd 
áldozópappá, és végül püspökké szentelnek. 
A püspököket a pápa nevezi ki, illetve néhány 
egyházmegyében ősi privilégiumok alapján a 
káptalan választja, és ezt a választást a pápa 
erősíti meg. A kinevezett püspök a püspökké 
szenteléssel részesedik a megszentelői, a 
tanítói és az egyházkormányzati hatalomban. 
Püspök csak megkeresztelt férfi lehet. A 
jelenleg érvényes egyházi törvények szerint a 
püspökké szentelés további feltételei: 1) 
kiválóan erős hit, jó erkölcsök, jámborság, a 
lelkekért való buzgóság, bölcsesség, 
okosság, emberi erények, az illető hivatalhoz 
szükséges egyéb adottságok; 2) jó hírnév; 3) 
a harmincötödik életév betöltése; 4) az 
áldozópapi rendben eltöltött legalább öt év; 5) 
teológiai, szentírástudományi vagy kánonjogi 
doktorátus vagy legalább licenciátus, melyet a 
jelölt a Szentszék által jóváhagyott 
intézményben szerzett, vagy legalább valódi 
jártasság ezekben a tudományokban. 
Megyéspüspöknek azokat a püspököket 
nevezik, akikre valamelyik egyházmegye 
gondozása van bízva. Az Esztergom-
Budapesti Főegyházmegye megyéspüspöke: 
Dr. Erdő Péter bíboros érsek. 
A bíboros úr a búcsú alkalmával több napot is 
eltölt plébániánkon, és így a híveknek is 
alkalma lesz személyesen is találkozni vele, 
mint például a nyugdíjasklubban, cursillós 
találkozón, tábori képvetítésen, agapén, 
képviselőtestületi ülésen. 

A háromnapos főpásztori látogatás 
a vizitáció.  

Ezt írja erről főpásztorunk: 
„A püspök köteles egyházmegyéjét minden 
évben részben vagy egészben meglátogatni 
oly módon, hogy legalább minden öt évben 
meglátogassa az egész egyházmegyét, 
személyesen, vagy ha törvényesen 
akadályozva van ebben, koadjutor püspöke, 
segédpüspöke, általános vagy püspöki 
helynöke, vagy más áldozópap útján”.  
A pasztorális látogatás azoknak az 
évszázadok tapasztalatával megerősített 
formáknak az egyike, amelyekben a püspök 
személyes kapcsolatot tart a papsággal és 
Isten népe többi tagjával. Alkalom ez az 
Evangélium munkásai energiáinak 
megerősítésére, dicséretükre, bátorításukra 
és vigasztalásukra, de alkalom arra is, hogy 
minden hívőt felhívjunk saját keresztény 
életének megújítására és az intenzívebb 
apostoli tevékenységre. A látogatás lehetővé 
teszi a püspök számára, hogy értékelje a 
lelkipásztori szolgálatra rendelt struktúrák és 
eszközök hatékonyságát, számot vessen az 
evangelizáció munkájának körülményeivel és 
nehézségeivel, hogy így jobban 
meghatározhassa a szerves lelkipásztori 
tevékenység prioritásait és eszközeit.  
A lelkipásztori látogatás ezért apostoli 
tevékenység, melyet a püspöknek 
lelkipásztori szeretettel kell végeznie, és 
amely őt konkrétan is úgy jeleníti meg, mint a 
részegyház egységének látható elvét és 
alapját. A közösségek és az intézmények 
számára, amelyek a püspököt fogadják, a 
látogatás kegyelmi esemény, mely bizonyos 
mértékig azt az egészen különleges 
látogatást tükrözi, amellyel lelkünk „Legfőbb 
Pásztora” és „Őrzője”, Jézus Krisztus, 
„meglátogatta és megváltotta az ő népét". 



A püspök magatartása a látogatás során. 
A látogatás során, mint szolgálatának minden 
területén, a püspöknek egyszerűen és 
szeretetreméltóan kell viselkednie. Példát kell 
adnia vallásosságból, szeretetből és 
szegénységből: vagyis mindazokból az 
erényekből, amelyek az ítélőképességgel 
együtt az Egyház pásztorát jellemzik. A 
püspök tartsa a lelkipásztori látogatást szinte 
püspöki kormányzása lelkének, lelki jelenléte 
kiterjesztésének hívei körében. 
Jézusnak, a Jó Pásztornak példáját követve a 
püspök a hívek előtt „ne keresett szavakkal” 
(1Kor 2,1), sem a hatékonyság hivalkodó 
mutogatásával jelenjen meg, hanem 
jellemezze alázat, jóság, érdeklődjön az 
egyes személyek iránt, tudja meghallgatni 
őket és igyekezzék azon, hogy megértsék őt.  

A látogatás során a püspök ügyeljen arra, 
hogy ne terheljék meg felesleges költségekkel 
a plébániát vagy a híveket. Ez azonban nem 
akadályozza az egyszerű ünnepi 
megnyilvánulásokat, melyek természetes 
következményei a keresztény örömnek, és 
kifejezik a főpásztor iránti szeretetet és 
tiszteletet. 
           Főpásztorunk augusztus 26-28 
között lesz jelen plébániánkon. Végigtekinti az 
összes anyakönyvet, pénztárkönyvet, 
leellenőrzi a leltárokat, a papi munkát, és 
szeretne találkozni a hívekkel is, belátogatni 
különböző plébánia csoportok összejö-
vetelére, elbeszélgetni a képviselőtestület 
tagjaival. Vajon milyen szeretettel és 
lelkesedéssel fogadjuk? Imádkozunk érte, és 
a sikeres látogatásért? 

 

Terménymegáldás: 
Terménymegáldás az augusztus 28-i búcsúi 10 órai 

szentmise keretében. 
Újpesten nem igen van termény. Néhány 
kertben kis zöldség, egy-egy gyümölcsfa. De 
van nagy piac a templom mellett. 
Mint sokaknak ismeretes pl. USA-nak 
legnagyobb ünnepe a november végi 
hálaadás. A magyar katolikus hagyományban 
a terménymegáldás nem október (mint az 
evangélikusoknál), hanem augusztus utolsó 
vasárnapja. Augusztus utolsó vasárnapja 
pedig templomunk búcsúja. (Régen 
templomunk búcsúja május 31-e volt, de az 
az ünnep megszűnt, így lett áttéve augusztus 
utolsó vasárnapjára, Szűz Mária királynő 
augusztus 22-i ünnepét követően.) Tavaly 
októberben zarándokúton jártunk 
Ausztriában, Lorettóban és Frauenkirchenben 
(Nagyboldogasszony). Ott októberben van 
terménymegáldás. Nagyon szépen, ízlésesen 
díszítették a templomokat a helybeliek. Ekkor 
jött az ötlet: habár város vagyunk, de van egy 
piacunk, sok gonddal, de küldetésünk feléjük 
is szólna. 
A templom sorsa összekötődik a piaccal. A 
templomépítő első plébános Illek Vince volt. 
Sajnos 1870-re csak egyhajós templom épült 
fel, pénz hiányában. Ezért Illek Vince a 
templom körüli területet (bódésor) más 1880-
ban kiadta árusoknak, melynek bevétele lett 
az önrész 1886-ra a templom bővítésére. 
Azóta a templom mellet van a piac is. 

Természetes, hogy a plébánia a piaccal is 
szeretne jó kapcsolatot kiépíteni. 
A piaci árusok nagy része személyesen is jól 
ismeri a plébánost, el-elbeszélgetünk, sokan 
vallásosak is. 
Mivel a terménymegáldás ünnepe és a 
templombúcsú egybeesik, szeretnénk a 
templomot terményekkel feldíszíteni, a  
terményeket, és a piaci árusokat, munkájukat 
megáldani, majd a felajánlott terményt 
jótékonyságra fordítani. 
Még csak most lett szétosztva a felhívás, de 
nem csak káposztát, burgonyát és kukoricát, 
de mézet és szalonnát is ajánlottak már fel 
árusok. 
A feldíszített oltár egész vasárnap állni fog, 
majd hétfőn, 29-én délután 5 órakor 
szeretnénk osztást rendezni a megáldott 
terményekből: újpesti rászorulók, 
nagycsaládosok részére. Úgy gondoljuk, 
elegendő termény fog összegyűlni, akik 
eljönnek kaphassanak egy nagy bevásárló 
szatyorral belőle. 
Mi az elsődleges kérésünk a hívek felé? 
Tudnak-e rászorulót, akiknek jól jönne egy kis 
csomag? Nevet-címet leadni a sekrestyében. 
Tudna-e valaki esetleg saját kis kertjéből, 
hétvégi háza kertjéből akár jelképes 
mennyiségű terményt felajánlani? Szívesen 
fogadnánk azt is. 



H Í R E K 
Nagyboldogasszony: 
Augusztus 15, hétfő Nagyboldogasszony ünnepe. 
Habár munkanap, kötelező misehallgatású ünnep. Két szentmise lesz templomunkban: reggel 
1/2 8 óra és este 6 óra. 

Szent István Király: 
Augusztus 20, szombat Szent István királyunk ünnepe, nemzeti ünnepünk. Egy ünnepi 
szentmise lesz templomunkban délelőtt 9 órakor. (Este nem lesz szentmise! Mindenkit a közös 
szentmisére várunk, a Szent Jobb körmenetre délután 5 órakor a Szent István Bazilika elé! 

 

Templombúcsúval kapcsolatos hirdetések: 
Egyháztanács ülés: 
Augusztus 22-én hétfőn este 19.30 órakor 
egyháztanács ülés lesz a plébánián. 

Templomtakarítás: 
Ezen a héten kivételesen nem pénteken, 
hanem 24-én, szerdán este a mise után 
18.30-kor lesz a templom nagytakarítása, 
melyre hívunk segítőket. 

Ünnepi hangverseny! 
Augusztus 25, csütörtök, 19.00 órakor a 
templomban. 
Fellépő művészek: 
Pitti Katalin operaénekes, 
Hegedűs Valér zongoraművész, 
Béres Ferenc Kamaraegyüttes, Hegedűs 
Szabolcs vezetésével 
A belépés a koncertre ingyenes! Mottó: 
„Jertek és áldjuk Őt!” 

Augusztus 26, péntek: 
Egész napos szentségimádás a 
sekrestyében, 8-17 óráig 
Rózsafüzér imádság a bíborossal, 
egyházközségünkért: péntek 17.00 óra 

Cursillós találkozó a plébánián: 18.00 óra 
Egyháztanács ülés a bíborossal: 19.00 óra 

Augusztus 27, szombat: 
Délelőtt 10 óra, a nyári tábor képeinek 
vetítése a katolikus kultúrházban. 
14.00 beteglátogatás 
15.00 bíborosi találkozó a Regnum 
vezetőivel, ha lehet egy-egy csoport 
foglakozása a kultúrházban. 
14.00 órától: a templom feldíszítése 
terményekkel a vasárnapi búcsúra. 
16.00 órától a vasárnapi agapé előkészítése 
a plébánián. 

Augusztus 28, vasárnap: 
10.00 óra összevont búcsúi szentmise, 
vezeti Dr. Erdő Péter bíboros úr. 
A mise keretében terménymegáldás. 
A szentmise után agapé, vendégfogadás a 
plébánia kertjében. 

Augusztus 29, hétfő: 
16.00 óra: csomagok készítése a 
templomban 
17.00 csomagok szétosztása. 

 

Természetesen, a programsorozat nem lezárt…. Ha valamely csoport szeretné meghívni a 
bíboros urat, pl. szombat délután 4-től szabad a pálya. Lehetne baba-mama klub, vagy 
társasjáték kör (megjátszatni a bíboros atyát), vagy valamely hittancsoport, aki összeszedné 
tagjait. 
 

Ima az egyházközségért, közösségért: 
Szűz Mária, Egek Királynéja, templomunk védőszentje kérünk, járj közben értünk!  
Kérd gyermeked Jézus Krisztust, hogy egyházközségünk, tagjai, családjaink, nemzedékről 
nemzedékre egységben és békében élhessenek. Kérd Jézus áldását vezetőinkre, elöljáróinkra, 
hogy Jézus példájából tanulva, mint jó pásztorok vezessenek, tanítsanak, bennünket. Tanítsd 
gyermekeinket, fiataljainkat hogy jó helyen keressék örömeiket és boldogságukat. Vezesd 
Jézushoz őket a szentségek, keresztség, bérmálás, Oltáriszentség, bűnbocsánat, betegek 
kenete, egyházi rend és házasság szentsége által, hogy általuk megszentelődve és 
megerősödve le ne térjenek a jó útról. Eléd hozzuk a magányos, idős, beteg testvéreinket is 
mutasd meg számukra a vigasztalást. Egek Királynéja, Mária! Óvj meg bennünket az irigységtől, 
versengéstől, kapzsiságtól, haragtól, szeretetlenségtől és kilátástalanságtól. Légy vigasztalónk 
és bátorítónk. Adj közösségi, egymást segítő lelkületet. Ámen. 


