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Krisztus Király vasárnapja – Adventi szám 
 

Krisztust hirdetjük mindenkinek: Ő a király! 
Krisztus Király ünnepével lezárul az egyházi 
év. (Ebben az évben a Hit Éve is lezárul 
egyben.) Az ünnep Krisztust, az igazi királyt 
akarja megmutatni nekünk. A zsidók a királytól 
azt várták, hogy győzze le az ellenséget, 
nyújtson védelmet és biztonságot a népnek, és 
biztosítsa a békét. A görögöknek más 
királyideálja volt. Platón azt hívja királynak, aki 
rendelkezik az ideák tudományával. Philon 
számára a bölcs a király. Amikor Lukács a 
kereszten függő Jézust háromszor is királynak 
nevezi, ezzel azt akarja érzékeltetni, hogy ő 
mind a zsidó, mind a görög királyideálnak  
eleget tesz. Jézus a kereszten a bölcs, aki 
mindent ismer, az eget és a földet, a jót és a 
rosszat, a fényt és az árnyékot, az emberi szív 
mélységeit. Jézus hatalmas tapasztalattal 
rendelkező ember, aki a valóság minden 
területét ismeri. Egyben uralkodó is ő. 
Mindenekelőtt János mutatta be Jézust olyan 
módon, mint aki a keresztről az egész világ 
felett uralkodik. Ez paradoxonnak látszik, 
hiszen mégiscsak tehetetlenül függ a 
kereszten. De Krisztus a kereszten legyőzte 
lelkünk igazi ellenségét, a halált és a Gonoszt. 
A kereszten lehetővé tette az igazi békét, mert 
kibékítette egymással az ellenségeket, zsidót 
és görögöt, a szívet és az értelmet, a jót és a 
rosszat. Az, hogy Krisztust királyként 
ünnepeljük, saját királyi mivoltunkra emlékeztet 
bennünket. Krisztushoz hasonlóan arra 
születtünk, hogy  uralkodjunk ellenségeink, 
önmagunk felett, ahelyett, hogy idegen 
zsarnokokat: ösztöneinket, vágyainkat és 
kívánságainkat vagy más embereket hagynánk 
uralkodni magunkon. Szabadságra 
rendeltettünk és arra, hogy bölcsek és 

tapasztaltak legyünk, ismerjük a valóság 
minden vetületét, hogy kiismerjük magunkat a 
saját házunkban a padlástól a pincéig. Így a 
király önmagunk szimbóluma. A mesék az 
önmagává válást mindig a királyfiak útjaként és 
sorsaként ábrázolják. Shlomo rabbi mondta 
egyszer: az embernek soha nem szabad 
elfelejtenie, hogy királyfi. 
Krisztus Király ünnepe ezt az igazságot akarja 
emlékezetünkbe idézni. Miközben Krisztust 
királyunkként ünnepeljük, a saját királyi 
személyünket kell kialakítani önmagunkban. 
Éreznünk kell, mit jelent függetlennek, igaznak, 
szabadnak lenni, mert részesedünk Krisztus 
királyi uralmában. Ha Krisztus uralkodik 
bennünk, akkor szabadok leszünk, és 
rátalálunk önmagunkra. Megérezhetünk valamit 
az ünnep titkából, ha egyenesen állva 
elképzeljük: kiállok magamért úgy, ahogy 
vagyok. Szabad kiállnom magamért. Királyi 
ember vagyok, Krisztusban állok, vele 
uralkodom. Egyenesen ülve is megérezhetünk 
valamit abból, amit Krisztus Király ünnepe 
szeretne közvetíteni számunkra. Ülés közben 
mondogathatjuk magunkban a zsoltárnak ezt a 
versét: „Azt mondta az Úr az én Uramnak: Ülj 
jobbomra, és minden ellenségedet lábad alá 
teszem zsámolyul!” Az ülés részvétel Krisztus 
uralmában. Nem mások felett uralkodunk, 
hanem minden olyan hatalom fölött, mely le 
akar igázni bennünket. Részünk van Krisztus 
királyságában, szabadságában, hatalmában. 
Benne urak vagyunk önmagunk felett. 
                        Anselm Grüm OSB könyvéből 
 

„Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor 

országodba érkezel!”   Lk 23,42

  



Imádság Krisztus Királyhoz 
Krisztus király, 
ki győzöl, országolsz és uralkodsz, 
s míg naprendszerek múlnak, 
Te uralkodni fogsz, 
győzzél a kishitűség, a gyűlölet felett, 
add meg, hogy országod legyen a szeretet 
szívünkben, mely olyan legyen, 
ha átjárja a kegyelem, 
mint szent szíved, szelíd, alázatos, 
megvalljuk mi is, mint a százados: 
valóban Isten Fia volt, 
ki a kereszten értünk haldokolt. 

 

Krisztus király, 
töviskoszorú a te koronád, 
ne nézd megátalkodottak sorát, 
mi bűnösök ácsolunk keresztet, 
s verjük szent tagjaidba a szeget. 
Ó fény, ó örök irgalom, 
megváltó égi hatalom, 
bocsásd meg napi vétkeink, 
hogy Lázár-sorsú feleink 
mellett gőgösen elmegyünk, 
hogy önző, gyarló sok ügyünk, 
nem ad, de bőséggel kivon, 
lám a bűnbánó latornak 
is adatott paradicsom. 
 
Krisztus király, 
ki győzöl, országolsz és uralkodsz, 
s míg naprendszerek múlnak, 
Te uralkodni fogsz, 
itt térdelünk szent trónusod előtt, 
hozsanna néked, adj nekünk erőt, 
hogy gyarapítsuk győztes sereged, 
s győzzünk elsőnek önmagunk felett. 
                           Csávossy György 2011 
 

 

Új Plébánia? Költözés? 
Készül, épül az új plébánia közösségi ház 
épülete. Mivel a régi nagy földszintes 
plébánia és kultúrház igen lerobbant állapotú 
lett az elmúlt évtizedekben, és nem a mai 
igényeknek épült, szükségessé vált valami 
megoldás. Nagyon nehéz lett volna 
átalakítani, a sok feleslege szoba, üres 
helyisége sora állt a régi épületben. Ezért 
kapóra jött az Önkormányzat ötlete: Átépítik 
a volt zeneiskolát plébániának, és a mostani 
plébánia-kultúrház helyén felépül egy új piac. 
Újpesti új vásárcsarnok, kulturális- és 
rendezvényközpont létesülne. Ezzel szebb 
lesz a templom előtti tér. A zeneiskolát 
teljesen átépítjük, és akkora új terem 
tervezete készült el, amely a beárazás 
szerint a két telek közötti árkülönbséget pont 
fedezi a javunkra. A régi épületszárny 
felújítása talán elkészül januárra, legalább is 
ezt ígérik. az új épület, a közösségi terem 
azonban csak talán jövő tavaszra készül el. 
Csúszik a kivitelezése.  Sok előre nem 
látható probléma is felmerült e régi műemlék 
épület felújításakor. Plusz munkák, mert 

teljes tetőcsere lett, teljes födémcsere stb. A 
magyar építőipar sok nehézsége is 
megtapasztalható volt az elmúlt időben: 
például alvállalkozók jöttek, mentek, hagyták 
itt  a fővállalkozót stb. Ilyenkor csak hálát 
adhatunk, hogy nem a plébánia a kivitelező, 
hanem az Önkormányzat, és 
értékegyenlőségben lesz csere, az új 
plébánia elkészülte után. Az Önkormányzat 
már nagyon szeretné a költözködést, hisz 
szorítja az idő, az új piac épület kivitelezése 
is csúszik. Ezért hirdettünk engesztelést is az 
új plébánia mielőbbi megvalósulásért! Az 
építési akadályok elhárulásáért. Aki teheti, 
kérjük engeszteljen velünk! Az engesztelés 
lehet: Ima, vagy böjt, jócselekedetek, munka, 
vagy pénzadomány, szentségimádás.  
És persze szeretnénk, ha az új hittanterem a 
nagyterem, a klubhelyiség, a könyvtár-
kápolna, a pince-klub mind-mind mielőbb 
megtelne élettel-közösségekkel. Ezért is kell 
imádkoznunk!  - Az új épület még nincs kész, 
de a katolikus kultúrház bontása nov. 18-án 
elkezdődött!



Vedd meg széked, helyed az új plébánián! 
Vedd meg a széked az új plébánián hirdette 
meg a plébánia képviselőtestület az akciót, 
az épülő új plébánia nagytermébe, 
berendezésére.  Amikor elkészül az új 
plébánia, azt be is kell rendeznünk. Sok bútor 
rendelkezésünkre áll, felújítás után átvisszük, 
de az új nagyteremhez biztosan kellenek új 
székek. Ezért gondoltunk arra, hogy annyival 
legtöbbünk hozzá tud járulni: megvenni a 
saját helyét, székét. Körbenéztünk: egy 
valamire való, egymásba rakható, időt álló 
szék ára 20.000 Ft felett van. És kb. 21.500 
Ft az a szék a Zalán szék, amelyet kinéztünk. 
140 darab kellene belőle. – Igaz van már 

8000 Ft-ért is fémlábú rakásolható szék, de 
ha lehet, hosszabb időre, és minőséget 
terveznénk. Ehhez pénz kell, sok pénz. A 
bejáratnál a padok mögött van a plakát 
kivilágítva. Kérjük, aki tud adakozni, csekken, 
átutalással, vagy egyenesen a perselybe 
dobva tegye meg. Eddig 1,2 millió Ft gyűlt 
össze, lassan a székek fele. És persze nem 
csak székekre lesz szükség. hanem sok 
minden egyéb új berendezésre is. Ezért 
várjuk a nagylelkű adományokat, a legkisebb 
adomány is számít. Aki teheti, attól viszont 
nem csak egy szék árát várnánk. Imát 
viszont mindenkitől kérünk….. 

 

Nem lehet elég korán kezdeni! 

                             Kedvcsináló a jövő évi táborhoz. 

Ráróspuszta: családi hittanos tábor 2014 nyarán 
Még él a nem is oly régi, szépen sikerült nyári 
tábor emléke bennünk Galambokról. Ezen a  
borongós őszön közösségünk élete zaklatott, 
még most sem tudjuk, mikor költözik a 
plébánia. Sokat beszélgettünk arról, hogy az 
új épületbe megújult közösség tud csak életet 
vinni. Az épület átadása nem tőlünk függ, de 
az egyházközösség építése a mi 
felelősségünk.  
Az előző, 3 évvel ezelőtti családos tábor 
bizonyította, milyen szép élmény volt. Ezért 
örültem, amikor Zoltán atya felvetette, legyen 
jövőre családos tábor. Helyet is ajánlott, 
ahova táborhely-nézőbe meg is hívtak 
minket. Hárman ültünk autóba: Zoltán atya, 
kántorunk, Attila és jómagam, hogy 
elmenjünk Nógrádba, az Ipoly völgyébe, 
Ráróspusztára. 
Út közben arról beszélgettünk, hogy milyen jó 
volt az előző tábor, mert sok fedett hely volt, 
így az eső ellenére zavartalanul zajlottak a 
programok. Mikor megérkeztünk, már a 
kapuból láttuk, most is jó helyen járunk. 
Jobbról egy misézésre is alkalmas nagy 
fedett szaletli, balról míves ácsolású szalonna 
sütő, asztalok, fa hintaszékek... Minél többet 
láttunk, annál biztosabbak voltunk abban, 
hogy a Gondviselés nekünk készítette ezt a 
helyet, egy sűrű erdő közepén. 
Az 5 db 10 ágyas nagy faházban fürdőszoba, 
szekrények, asztal, székek. Az épületben 
csöndes helyen 2 db 6 ágyas szoba babás 

családoknak hűtővel, mikróval, 
fürdőszobával. A komfort nélküli 6 ágyas 
faházakban is szekrény, asztal, székek – 
tőlük nem messze a szép tágas közös fürdő, 
WC. –  igazán, szép és jól felszerelt faházak. 
Bejárás közben itt is-ott is kisebb-nagyobb 
fedett szaletlik mellett mentünk el, és már 
tervezgettük, milyen programra alkalmasak. 
A focipálya és a játszótér most van felújítás 
alatt, de a nyárra készen lesz. 
Végül a 80 ülőhelyes étteremben ültettek le 
minket a lobogó tüzű kandalló elé (habár a 
nyári tábor szempontjából ez érdektelen). 
A táborban előforduló átlagos menüt kaptuk. 
Az étel egyszerű, de nagyon finom volt. 
Helyben főznek, mindig van repeta, nem 
hagynak éhen embert. 
Az ebéd csúcspontja a még meleg almás 
rétes volt. Remélem, nyáron is kapunk.... 
Ha te is szeretnél velem (és Zoltán atyával) 
meleg rétest enni, barátkozni, szép tábori 
szentmiséken részt venni, játszani, sportolni, 
kirándulni, kézműveskedni – közösséget 
építeni, már most kezd a családodat 
lelkesíteni, és tedd magad szabaddá július 
végére!                                 Pozsgay György 
 
Ugye nem tesztek más programot erre az 
időpontra: július 28, hétfőtől, augusztus 3, 
vasárnap délutánig! Írd be a naptárba, és ha 
lehet más időpontra szervezzétek a családi, 
regnumi stb. programokat! 



Béke veled! Legyél közbenjárónk az Égben! 
Elköszönünk örökös egyháztanács tagunktól, buzgó 

ministránsunktól és áldoztatónktól: 
Közeledvén az egyházi év végéhez számot 
vetünk azzal mi történt egyházközségünk 
életében a mögöttünk hagyott idő alatt. Ami 
örömteli, - az emberi gondolkodásunk szerint- 
azt szívesebben idézzük emlékezetünkbe, de 
sajnos szomorúan  kell emlékeznünk arra, hogy 
egyházközségünk képviselő-testületéből földi 
életének végén 2013. október 17-én távozott 
Eiben Ágoston testvérünk, akit mindannyian 
Guszti bácsinak hívtunk és így szerettünk. 
   Guszti bácsi ez év május 11-én töltötte be a 
80. életévét. Miskolcon született,  egyetemi 
tanulmányait az ELTE Természettudományi 
Karán végezte és matematikus  diplomát 
szerzett . 
    1976. április 22-étől közel négy évtizeden 
keresztül élt Újpesten, családja szeretetétől 
övezve, elismert és megbecsült tagjaként a 
közösségnek. 

 

  Az egyházközség életébe már Visnyei Lajos 
plébános úr idejében bekapcsolódott, de 
tevékenysége igazán aktívvá Magyar Ferenc 
plébánosi szolgálatakor vált, amikor tagja lett a 
képviselő-testületnek, felolvasott, ministrált és 
áldoztatott is. Tagja maradt a 
Temesszentandrási Péter  atya által vezetett 
képviselő-testületnek is. A Zoltán Atya 
vezetésével 2008-ban megalakult testületnek 
örökös tagja volt és szívünkben örökös tagja 
marad. 
   2013. október 25-én a Terézvárosi 
plébániatemplomban a Zoltán Atya vezetésével 
celebrált gyászmisével és szertartással kísértük 
utolsó útjára Guszti bácsit és búcsút vettünk 
Tőle, amelyet most  reá emlékezve szeretnék a 

terézvárosi gyász-szertartáson elhangzottakkal 
visszaidézni. 
„Drága Éva Néni, Kedves Paptestvérek, 
Gyászoló Hozzátartozók, barátok ismerősök, 
mindenki aki jelen van ma Eiben Ágoston 
testvérünk gyász-szertartásán !    
„Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld” 
Szent Máté evangéliumának szavai jutnak 
eszembe, amikor itt állunk képviselő-testületünk 
örökös tagjának, Guszti bácsinak a hamvainál, 
hogy búcsút vegyünk tőle földi élete végén. 
    Miért jut eszünkbe Guszti bácsi Veled 
kapcsolatban ez az evangéliumi részlet? 
Egyszerű a válasz, mert az életedben és a 
halálodban mindvégig szelíd voltál és maradtál 
és ez Jézus szavai szerint a boldogságot 
jelentette számodra, amelyet felénk is 
kisugároztál. 
      A szelídséged abban is megnyilvánult, hogy 
sohasem szeretted a fölösleges szavakat, 
magad is a mondanivalódat csak az éppen 
odaillő mondatokkal hoztad a tudomásunkra, 
de az általad kimondott szavaknak súlya volt. 
Szavaid helyett sokkal többet beszélte 
számunkra a tetteid, a kiváló emberi 
tulajdonságaid és a megingathatatlanul erős 
hited Istenben. 
Ez az év a hit éve a római katolikus 
egyházunkban, és ezért az év elején tartott 
egyik képviselő-testületi ülésünkön-amelyen 
még Te is részt tudtál venni - éppen arról volt 
szó, hogy mit tehetünk mi a hitünk erősítésében 
a másoknak történő átadásában. Amikor vége 
volt a testületi ülésnek együtt ballagtunk 
hazafelé  és azt kérdezted: „Én nem tudom, mit 
kellene tennem, kivel kellene beszélnem mit 
kellene mondanom, hogy mindazt amiről az 
ülésen szó volt én is meg tudjam valósítani ?” 
    Akkor azt mondtam Neked: „Guszti bácsi a 
Te életed már önmagában evangelizáció, csak 
mindazoknak, akik körülötted élnek, ezt fel kell 
ismerniük és meg kell tapasztalniuk.” 
   Mi akik ismertünk Téged megtapasztalhattuk 
szavak nélkül is a belőled sugárzó szelíd és 
alázatos hitet, amelyet talán méltatlan módon 
meg sem köszöntünk neked elégszer. 
 Most szeretnénk megköszönni, hogy életeddel, 
szolgálatoddal, mi is többek lehettünk, 
köszönjük, hogy példát adtál mindannyiunknak 
türelemből, szeretetből, szolgálatkészségből 
megbízhatóságból és hitből. 



Amikor utoljára találkoztunk személyesen én 
akartam Neked erőt adni a testi 
gyengeségedben, de éppen fordítva történt. 
Ahogyan rám néztél, és ahogyan kezet fogtunk 
valóságosan éreztem, hogy Belőled árad az 
erő, amely nem történhetett volna meg ha a 
hited a legnehezebb óráidban is akár egy 
pillanatra elhagy. 
A testi erőtlenséged, amellyel felvetted és 
türelemmel hordoztad a keresztedet e világi 
gondolatokkal meg sem fogalmazható lelki erőt 
árasztott. 
Drága Éva néni! Amikor együtt voltunk Guszti 
bácsi ágyánál Te is nagy lelkierőről és hitről 
tettél tanúbizonyságot, amikor azt mondtad egy 
ismerősöd megállapítására, mely szerint az élet 
igazságtalan, hogy miért lenne az, amikor 53 - 
szeretetben, egymás megbecsülésében és 
tiszteletében eltöltött - évet ajándékozott 
Nektek Guszti bácsival. Lehet, hogy akkor ott 
könnyebb volt ezt kimondani, mint aztán végül 
meg is élni, de ez a kis közösség, amelyhez 
mind a ketten tartoztatok Melletted van és 
továbbra is szeretettel befogad és segíteni fog 

téged. 
„Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az 
Istent” írja Szent Máté a már idézett 
evangéliumi helyen. 
Drága Guszti bácsi! Tiszta szívvel éltél és a 
lelked már megláthatta a fényességben élő, de 
a tiszta szívűek által mégis megközelíthető  
Istent. 
A testület világi elnökeként képviselő-
testületünk valamennyi korábbi és jelenlegi 
tagja nevében- a feltámadásba és az örök 
életbe vetett hitünkben és reményünkben- 
búcsúzom Tőled, nyugodj békességben Jézus, 
Mária és József Szent Nevében.  Amen” 
Amikor az írásra készültem Éva nénivel 
hosszabban beszélgettünk és nem lehetne 
szebben zárni a Guszti bácsiról való 
megemlékezést annál, mint amit Éva néni 
akkor mondott nekem:” Ha még egyszer újra 
kezdhetném, végig csinálnám a szenvedést is 
vele együtt, mert az utolsó percekben magához 
ölelt, és így köszönt el: Szép volt Veled  
  dr. Szecskó József világi elnök 

 

Befejezte munkáját az ikonkészítő 
 

Október 25-én kísértük utolsó földi útjára 
egyházközségünk jeles tagját, Stella Istvánt, az 
ikonkészítőt. Pista bácsi a Jászság szülötte. 
Villamosmérnökként végzett és hosszú ideig a 
Telefongyárban dolgozott. 
A Távközlési Kutató Intézet tudományos 
osztályvezetőjeként több találmány is fűződik a 
nevéhez.  

 

Egyenes beszédű, bátor ember volt mindig, aki 
élete végéig hű maradt hazájához, 
egyházához. Nem ingatta meg hitében, 
elkötelezettségében az Andrássy út 60. sz. 
épület pincéjében töltött időszak sem, ahol 
kényszervallatták (sikertelenül) és fizikailag is 
bántalmazták. 
1955 óta Újpesten lakott feleségével és 
családjával. A legnehezebb időkben született 
meg három gyermeke, akiket kezdettől fogva 

rendületlen hitre és az egyház melletti kitartásra 
nevelt. A fia, Leontin,  a papi pályát választotta, 
ami miatt Pista bácsit jogtalan bántások érték a 
munkahelyén. 
Sokoldalú tehetségét bizonyítja, hogy nyugdíjas 
korában ikonkészítő lett. Hazai és külföldi 
tanulmányokat folytatott azokon a helyeken, 
ahonnan az ikonfestés ősi hagyománya ered. 
Csodálatos ikonjait mégsem csupán ennek 
köszönheti. Alkotásaiban ugyanis hihetetlenül 
intenzív belső művészi élményeit és imádságait 
örökítette meg. Élete végéig az Isten és 
Szűzanya oltalmát kérte családjára, egyházára 
és hazájára. Idős korára hite elmélyült, sokat 
elmélkedett és imádkozott. Egyházközségünk 
zászlaját is ő tervezte. 
A Babér utcai templom altemplomában 
helyezték örök nyugalomra. A temetésén óriási 
tömeg jelent meg: családja, rokonai és tisztelői 
emlékeztek rá. 
Emlékét mi is szeretettel őrizzük meg 
egyházközségünkben! 
Élt 87 évet. Nyugodjék békében! 
                                         Kallai Klára (Csipet) 

 
“Biztos vagyok abban, hogy sem távolság, sem 
halál, avagy távollét szét nem választhatja 
azokat, kiket egy lélek éltet, egy szeretet fűz 
össze.”   (Szent Bernát) 



Nyári cserkész élmények - Újpesti cserkészek 
Az 1920-ban Újpesten alakult 33-as 

számú gróf Széchenyi István, a nagymarosi és 
a csepeli cserkészcsapatok közösen 
szerveztek nyári tábort. Kérésünkre Zoltán atya 
ellátogatott hozzánk és szentmisét tartott a 
tábor zárásának előestéjén. 

A cserkészet a világ legnagyobb ifjúsági 
szervezete és egyike azon utolsó 
közösségeknek, akik aktívan próbáljuk 
megőrizni az igazi értékeket úgy, mint 
hazaszeret, nemzettudat, környezetvédelem. A 
fiatalok testi, lelki, szellemi és társadalmi 
képességeinek fejlesztését helyezzük előtérbe, 
hogy hasznos tagjai lehessenek bármely 
közösségnek, legyen szó akár családjukról, 
akár egy országról, hogy tudjanak önzetlenül 
segítséget nyújtani másnak és ne csak saját 
hasznukat keressék a világban. Ehhez 
azonban hosszú felkészülés, tanulás és 
fejlődés szükséges, amire évközben, az őrsi 
foglalkozásokon van lehetőség. Ugyanakkor 
hasonlóan fontos a nyári tábor, ahol a modern 
kor vívmányait (legfőképpen a média és a 
különböző személytelen szórakozási 
lehetőségeket) nélkülözve, a családjuktól 
függetlenül tanulják meg a közösségben rejlő 
lehetőségeket, hogy miért is van szükség 
szabályokra, hogy a fegyelem tud nagyon is jó 
dolog lenni adott helyzetben. Ennek a 
világszervezetnek tagjaként, segédtisztként 
vett részt, ha csak rövid ideig is Zoltán atya a 
nyári táborban. A tábor utolsó teljes napján a 
leendő cserkészek izgatottan várták az esti 
fogadalomtételt, amiért több éven keresztül 
keményen megdolgoztak. Az esti záró tábortűz 
vezetői egész nap készültek, hogy a lehető 
legemlékezetesebbé tegyék nyári 
együttlétünket megkoronázó estét és este az 
egész tábor egyként vett részt a szentmisén. A 
cserkészet (és csapatunk is) számos 
problémával kell szembesüljön nap mint nap, 
hisz az elmúlt száz évben a kezdeti gyors 

fellendülést követően évtizedekre betiltották 
Magyarországon. A rendszerváltást követően 
ugyan újra elkezdődhetett a cserkészmunka, 
azonban újabb nehézségekkel kellett 
szembesülnünk. Az idehaza új keletűnek 
mondható eszméknek köszönhetően mind a 
toborzás, mind az éves munka rendkívüli 
erőfeszítéseket követel, mind a cserkészek, 
mind a szülők részéről. Hisz számos szülőnek 
nehézséget okoz, hogy a hétvégi 
foglalkozásokra elvigye gyermekét, inkább 
kiélvezi a hétvége lehetőségeit és pihenő 
idejüket élvezik (remélhetőleg a gyerekekkel 
közösen). Ugyan ekkora probléma korunk új 
,,vallása”, az ateizmus, ami visszatartó erő, ha 
olyan szervezet kerül szóba, ahol Isten az 
egyik alap-pillér, hazánk és embertársaink 
mellett.  

 

Mindezek ellenére csapatunk maroknyi 
közössége maradandó élményekkel lett 
gazdagabb a tábor alatt. Újoncaink egy új 
világot ismertek meg, a több tábort megjárt 
cserkészek pedig még inkább kiteljesedhettek 
közösségünkben, viszont mindenkiről 
elmondható, hogy egy életre szóló élménnyel 
lett gazdagabb. 

Kedves Gyerekek! Aki szeretne hozzánk 
tartozni, keressen minket telefonon a 0630-
283-6650-es számon, illetve a  
porcukor82@gmail.com email címen. 

Szabó Gergely  csapatparancsnok 

 

Családi mise - ovis foglalkozás? 
Templomunkban már lassan két hónapja működik a vasárnapi 9 órai szentmise alatt az ovis mise. 
Sok felnőtt hívő szeretné jobban megélni, átélni a szentmisét. Hála Istenek sok a gyerek, de a mai 
gyerekek többsége kicsit talán élénkebb, mint a 20 évvel ezelőtti korosztály. Ezért vonulunk el. Ez 
nem ovis hittan, az szerda délutánonként van a plébánián. Az ovis – és nem bölcsis és nem iskolás 
– gyerekek részére, akik nehezen értik a mise olvasmányait, a szentbeszédet, hiszekegyet, az 
olvasmány után, a zsoltár alatt bevonulást szervezünk a kialakított virágozóba. Majd a csengetésre 
jönnek  ki. Ezalatt számukra érthető módon hallják az evangéliumot. Van két kérésünk: ha valaki 
sokat késik, az ne zavarja ki és bevonulással a szentmisét, az a vasárnap kimarad. Ne hozzunk a 
misére zörgő, csörgő játékokat, ne adjunk enni a gyereknek mise alatt. Ha mégis szükséges, akkor a 
legkisebbekkel nyugodtan be lehet jönni a sekrestyébe, és onnan hallgatni a misét. 



Hírek  Hírek  Hírek  Hírek  Hírek  Hírek  Hírek 
 

Hajnali, ún. rorate szentmisék: 
Minden hétköznap hajnalban ½ 7 órakor, 
hétfőtől szombatig. Ebben az évben szombati 
napon is, mert  december 7-e, és december 
21-e szombat is munkanap lesz! Nagyon 
szép régi szokás adventben a napot hajnali 
misével kezdeni, munka, vagy akár tanulás 
előtt. A mise általában ½ 7 órától 7 óra 5 
percig tart. Hajnalban, a sötét templomban, 
gyertyák fényénél. Tarts velünk, akkor is, ha 
még eddig nem jártál rorate misékre! 
 

Adventi szentmise rend: 
Hétköznaponként adventben hajnali ½ 7 
órakor lesz szentmise, hétfőtől szombatig, és 
ezért esti mise nincs adventben. Kivétel ez 
alól az elsőpéntek, december 6-án este is 
lesz szentmise. Természetesen a szombat-
vasárnapi szentmisék változatlanok! 
Szombat este 6 óra, és vasárnap 9; 11 és 
este 6 óra. 
 

Adventi koszorúkötés: 
November 30, szombaton délelőtt 10 órától 
lesz az adventi koszorúkötés a plébánián. 
Kérjük hozni metszőollót. Hozzájárulás a 
költségekhez: 500 Ft. 
 

Adventi gondolatok: 
Ahogyan az elmúlt három évben, az idén is 
készít Zoltán plébános atya adventi 
gondolatokat, advent minden napjára. A 
plébánia honlapján olvashatóak. Az 
archívumban olvashatóak a régebbi adventi 
gondolatok is. a rorate mise mellett az 
adventi kalendárium, az adventi napi 
gondolatok a réi szép hagyomány 
karácsonyra való lelki felkészülésünkben.  
Keresd naponta: www.egekkiralyneja.hu az 
adventi gondolatok mezőben! 
 

Mikulás: 
December 8, vasárnap a 9 órai szentmise 
végén lesz templomunk Mikulás ünnepsége 
a gyermekek számára! 
 

Adventi lelki-nap: 
Ebben az évben is lesz adventi lelki nap a 
plébánián, december 14, szombat délután ½ 
3 órától, az esti szentmise végéig. Két 
előadás-elmélkedés, imádságok, és az esti 
szentmise prédikációja. Gyónási lehetőség. 
Tartja: Dr. Füzes Ádám plébános atya, a 

Szent Család plébániáról. Az elmélkedések a 
fűtött plébánia nagyteremben lesznek! 
 

Karácsonyi ajándékkészítés: 
December 15, vasárnap a 9 órai szentmise 
után a plébánián, ebédig! Várjuk a kisebb-
nagyobb gyermekeket. 
 

Adventi koncert:  
December 15, vasárnap, az esti mise után 
19.00 órakor. Fellép a Belvárosi Vegyeskar, 
Szabó Zoltán vezényletével. 
Közreműködnek: Groszman Éva - szoprán, 
Túróczi Melinda - szoprán, Haluska Tamás – 
tenor, Komka Béla - tenor, Naszvagyi Vilmos 
– tenor. A Kölcsey-díjas vegyeskar 
előadásában sok szép adventi, 
karácsonyváró zene fog elhangzani, szent 
zenék. Igazi templomi, zenei áhitat lesz!  
Elhangzó művek: Adam, Archadelt, Bach, 
Bárdos, Cherubini, Farkas, Fischer, Gruber, 
Händel, Kodály, Webber és Wolf 
zeneszerzők szerzeményei csendülnek fel. A 
belépés természetesen ingyenes lesz. 
 

Karácsonyi vásár: 
Ebben az évben is rendezünk karácsonyi 
vásárt a templomban, középen jobb oldalt. A 
bolti árnál lényegesen olcsóbban sokféle 
kegytárgyból, naptárakból, kalendáriumokból, 
bibliákból, rózsafüzérekből, képeslapokból, 
szentképekből. A vásár becsületkasszás. Aki 
vásárolni akar, legyen nála aprópénz! - 
Katolikusként ugye katolikus naptárból 
követed az évet? Tudván mikor van farsang, 
hamvazószerda, nagyböjt, Úrnapja, és egyéb 
más ünnepek? 
Plébániánk dec. 16-20, hétfő- péntek között a 
téren is árusít egy fabódéban, délutánonként. 
Erre is kérnénk segítőket, jelentkezni a 
sekrestyében lehet önkéntes árusnak! 
 

Karácsonyfák állítása: 
A templom karácsonyfák állítása, díszítése 
ebben az évben december 22-én, vasárnap 
lesz az esti mise után 19.00 órakor. Azért 
vasárnap este, hogy hétfőn még az utolsó 
takarítást is el tudjuk végezni. Vasárnap 
estére várunk fiatalokat, idősebbeket, a fák 
állítására, díszítésére. -- Hétfőn reggel, 23-
án, az utolsó rorate mise után pedig 
templomtakarításra kérünk segítőket. 

http://www.egekkiralyneja.hu/


Karácsonyi pásztorjáték: 
December 24, kedd délután 3 órakor lesz a 
szokásos karácsonyi pásztorjáték, 
templomunk karácsonyi ünnepsége. 
 

Szegényeink, rászorulóink: 
Minden templomban, így templomunkban is 
van Szent Antal persely, melybe bedobott 
pénz a rászorulóké, szegényeké. Gyűjtünk 
ruhákat, használt tárgyakat is rendszeresen, 
de ez a gyűjtés most a plébánia költözködése 
miatt szünetel. Viszont karácsonyra, húsvétra 
kis csomaggal is szoktunk kedveskedni a 
rászorulóknak. az igazi szegények sokszor 
szerények, nem is jelzik. Kérésünk, ha valaki 
ismer rászorulót, szegényt a környezetében, 
főleg katolikust, kérjük jelezze névvel, 
címmel, telefonszámmal nálunk. 
 

Karácsonyi gyónási lehetőségek: 
Bizonyára ebben az évben is többen 
szeretnének az ünnepekre szentgyónással is 
felkészülni. Természetesen lehet a vasárnap 
délelőtti szentmiséken is gyónni. a 9 órai 
mise alatt Kádasi István nyugdíjas atyánál, 
és a 11-es mise alatt Urbanek Rudolf piarista 
atyánál. Ezenkívül Horváth Zoltán plébános 
atya külön is gyóntat: december 14-én a 
plébániai lelki napon, szombat délután ½ 6 
órától, a mise végéig.  December 21-én, 
szombaton és 22-én vasárnap a misék előtt 
már 17 órától! December 22-én vasárnap a 
karácsonyfák állítása alatt este 19.15-től, 
addig, amíg akad gyónó! December 23-án 
hétfőn este 6 órától.  
 

Betegek gyóntatása, áldoztatása:  
Zoltán atya szívesen felkeresi otthonában a 
mozgásképtelen, vagy templomba nehezen 
eljutó híveinket. Nem csak a karácsonyi 
gyónásra, áldozásra, hanem minden hónap 
első péntekjén is. Kérjük névvel, címmel, 
telefonszámmal jelezni, kérni a lehetőséget! 
 

Szentségimádás: 
Minden pénteken szentségimádás van 8-17 
óráig a templomi sekrestyében. Bejárat a 
templom déli oldalán, a tér felől. Az ajtót 

erősen kell nyomni. Templomba járó híveink 
közül várunk őrzőket is, akik tudnának egy-
egy óra őrzést vállalni. Aki előre tudja, hogy 
ráér valamely pénteken, jelentkezzen 
Gabusnál, vagy Zoltán atyánál, illetve a már 
ismert személyek felírhatják magukat a 
sekrestyében levő kis ívre. (Sajnos a 
sekrestyét, az értékeket, a szentséget is 
őrizni kell.) De bárki betérhet feliratkozás 
nélkül is. Kösd össze a piaci látogatást 
néhány percnyi, vagy hosszabb szép imával. 
Meglátod könnyebb lesz a lelked! És 
könnyebb lesz azok lelke is, akikért 
imádkozol. 
 

Tv felajánlás: 
Egy régi, működőképes Orion színes tv 70 
cm-es átmérővel keresne új gazdát, arra 
rászorulónak szívesen odaajándékoznák. 
Elérhetőség Zoltán atyánál. 
 

Pirospaprika átvétel:  
Aki rendelt pirospaprikát, az november 26-a 
keddtől veheti át a sekrestyében, a misék 
előtt és után! 
 

Nyugdíjas klub és baba-mama klub:  
A baba-mama klubbal felváltva, kéthetenként 
délelőtt 10 órakor nyugdíjas összejövetel van 
a plébánián!  Legközelebb november 27, 
szerda, december 11, szerda: Minden 
nyugdíjast várunk. A hittanterem csengőn kell 
csengetni! 
A baba-mama klub  következő alkalmai:  
dec. 4, dec. 18, szerda délelőtt 10 óra. 
 

Filmek DVD-k: 
Játékfilmektől a szentek életéig! 
Az Etalon kiadó vásárt rendez templomunk 
előcsarnokában, a kijáratnál, december 8, 
vasárnap délelőtt. 
Keresztény filmek, vallási témájú filmek, 
katolikus filmek, bibliai témájú filmek és 
keresztény rajzfilmek, valamint keresztény 
dokumentumfilmek DVD-n. Mielőtt vásárolsz, 
nézz körül honlapukon, az igen nagy 
választékból: www.keresztenyfilmek.hu/ 
 

 

Főplébániai Hírlevél. Az Újpesti Egek Királynéja Főplébánia időszaki lapja. Megjelent 500 
példányban. Szerkesztette: Horváth Zoltán plébános atya. – A következő szám karácsonyra 
jelenik meg, amelybe várunk cikkeket, élményeket, beszámolókat! 
Plébánia hivatal: 1042 Budapest, Szent István tér 13, még a régi helyén! 
Irodai szolgálat: hétfő, szerda, péntek: 15 - 17.30 óráig 
Plébániánk honlapja: www.egekkiralyneja.hu rendszeresen frissül, információk, gondolatok. 

http://www.keresztenyfilmek.hu/
http://www.egekkiralyneja.hu/

