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Visszatekintés a karanténra, előzetes a nyárra

Őáltala, Ővele, és Őbenne élünk
Az eucharisztikus élet felfedezése: Jézus által, Jézussal,
és Jézusban élni.
Ismerős a szavak minden szentmiséből:
Őáltala, ővele, és őbenne. Mit jelent ez a
keresztény életünkre vonatkoztatva?
A legtöbbünk számára március, április,
május az eucharisztikus böjt időszaka volt.
Szentmise, szentáldozás, közösségek nélkül.
Lassan visszaáll a szokásos rend. Egyet
azonban tudatosítanunk kell, nem ott kell
folytatni ahol abbahagytuk. Hogyan lehetne
minőségi, jobb egyéni és közösségi a
részvételem?
Úrnapja van. Az eucharisztikus Jézust ma
különösen is ünnepeljük a kenyérben és a
borban. Ebből az ünnepből erőt merítünk arra,
amikor nem lesz ilyen szép és ünnepélyes a
szentmise
Az
eucharisztikus
Krisztus
vonzzon
mindnyájunkat közelebb magához! Kérjük őt,
mutassa meg nekünk, hogyan tudunk Őáltala,
Ővele és Őbenne élni, mert akkor, bármilyen
körülmények között is, teljes lesz az életünk.
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus is
egy évet halasztódik, de ez nem tétlen egy év
kell legyen, sem a szervezők, sem a hívek
részéről.
Ha Jézus útján járunk: őáltala, ővele és
őbenne élünk. Hogy mehetünk Jézus útján?
Tamás apostolnak ezt a választ adta Jézus:
„Én vagyok az út az igazság és az élet…”
Jézus legyen az életünk ura! Urunk Jézus, aki
ránk talál, aki lépteinket vezeti. Egészséges
személyiségként értékelni kell a létünket, az
Isteni értékeket meg kell találnunk az
életünkben.

Minden szentmisének, amin részt veszünk,
van egy kerete, nem tudunk ott időzni a
végtelenségig, viszont nagyon fontos, hogy
időzzünk Jézussal, járjunk ővele. Ha van időnk
Jézusra, kitágul a találkozás tere. Ezért is
mondjuk, hogy az eucharisztia vezet el az
apostolkodásra, a szentáldozás által erősítést,
és küldetést kapunk. Amikor a csendes időben
hallgatunk az Úrra, azt tanuljuk: Uram, mit
akarsz, mit tegyek? Uram, hova küldesz?
És ebben a szent csendben felismerhetjük,
hogy nem akarunk, és nem tudunk Jézus
nélkül élni. Amikor megfogalmazódik az
emberben, hogy Ő bennem van, az életemet
már aszerint alakítom a legjobb tudásom,
cselekedeteim, istenfélelmem által, mert
szeretetem az Úr Jézustól van.
Ha jelen vagyok a saját életemben, meglátom
az Urat, a templomban, a természetben,
önmagamban,
a
másik
személyben,
megteszem, ami a mai napon a dolgom, akkor
tapasztalni fogom, hogy mint egy forrásból,
felfakad az élet. Valami megtörtént, amit nem
kiizzadtam, leizmoztam, nem lenyomtam
másoknak a torkán mozgalmi lendülettel,
hanem
valami
megtörténik
Őáltala,
Ővele és Őbenne. Ami történik az Őáltala,
Ővele és Őbenne lehetséges, és ez az élet
megjelenik
énbennem és közöttünk
az
Egyházban és körülöttünk a világban.
A mostani újságunk visszatekintés az elmúlt
időre, és kis lépések tervezgetés a jövőre!
Zoltán atya

Ki hogyan élte meg a szentmise, a találkozások, programok nélküli időszakot, a
karantént? Tettem a fel a kérdést.
- Íme a különböző válaszok, az élmények, és a felmerülő ötletek.

Egy vallomás, attól, aki élelmesen, a sekrestyeajtón keresztül
naponta belefért a maximum öt misehallgató főbe a karantén alatt
Számomra a Szentlélek szemináriummal
kezdődött az új korszak január 29-én, a 60.
születésnapomon. Eddig is naponta olvastam
a Szentírást és gyakran jártam hétköznapi
szentmisére, de a munkám miatt nem olyan
sűrűn, mint ahogyan vágytam rá.
Az elmúlt hónapokban tudatosan még több
időt fordítottam a Szentírás (főként az
Újszövetség) olvasására. És hála Istennek,
nem volt akadálya annak, hogy a nyilvános
misék helyett, a szűk körű, néhány fős
szentmisékre
időben
odaérjek
és
szentáldozáshoz járuljak, mivel otthonról
dolgozom, és egészen közel lakom a
templomhoz.
Előre
egyeztetett
időpontban
tudtam
rendszeresen gyónni is, ugyanúgy, mint
korábban.

Nemcsak fizikailag hordok maszkot a járvány
elkerülése végett, hanem "lelki maszkot" is
vettem magamra, ami megvéd a lelki
nyavalyáktól. Értsd ezalatt, hogy nem akarom
engedni, hogy bármi: betegségtől való félelem
vagy akár jólét, kényelem, evilági dolgok
megbetegítsék a lelkemet.
Gyenge vagyok, ezért erősítésképpen a
szentségeket és a Szentírás olvasást
"használom", amilyen gyakran csak lehet,
hogy távol tartsam magamtól a lelki fertőzést.
Nem sajnálom rá az időt. Szükségem van
Jézusra, nélküle nem megy.
Hálát
adok
minden
szentáldozás
lehetőségéért az Eucharisztikus hitvallást
imádkozva.
Murányi Nikolett

Karanténban a Szent Domások
A kijárási korlátozások előtti utolsó Szentmise
hétvégéjén találkoztunk utoljára személyesen
a Doma keretein belül. Akkoriban nagy
nehézséget okozott közösségünknek, hogy
nehezen tudtunk olyan időpontot egyeztetni,
ami mindenkinek megfelelt volna.
A karantén miatt szinte minden egyéb délutáni
elfoglaltságunk elmaradt, így sokkal több idő
jutott egymásra. Eleinte leginkább levelekkel,
beszámolókkal,
rövidebb
videókkal
kommunikáltunk. A későbbiekben pedig még
Doma időpontot is sikerült egyeztetnünk,
többször Discordon „telefonáltunk” hosszú
órákon át. Legtöbbször kötött beszélgetések
voltak egy bizonyos témával kapcsolatban:
beszéltünk
az
aktuális
örömeinkről,
bánatainkról és megosztottuk egymással,
hogy egy adott kifejezésről (mint például a böjt
vagy a remény) milyen érzések jutnak
eszünkbe, hogyan jelenik meg az életünkben.
A több szabadidő és a közösség ereje
mindenkinek adott egy kis löketet, így
gyakrabban olvastuk a Bibliát, akár egy
konkrét kérdésre, nehézségre választ vagy
egyszerűen Isten szavát keresve.

Úgy érzem, hogy közösségünk (annak
ellenére, hogy személyesen nem tudtunk
találkozni) csak tovább fejlődött. Ennek
ellenére, természetesen már nagyon hiányzik,
hogy újra fizikailag is együtt legyünk, dicsérjük
énekünkkel az Urat és imádkozzunk hozzá a
közösségünk erejével.
Verebélyi Luca

Te vagy az, Margó?
Visszatekintve a karanténra, együtt volt jelen a
rettenet és a humor. És a túlélési praktikák.
Például festés rajzlapra vízfestékkel. (Meg is
mutatok egyet.)
Már az első napokban jött egy SMS: most
Dávidnak van mit enni? Főzd meg az ételt,
tedd a bejárati ajtó elé a küszöbre, vagy
engedd le az erkélyen keresztül az utcára!
Telefonon tudtunk kommunikálni a családdal,
hittantársakkal. Vajon mikor telefonáltak?
Rendszeresen akkor, amikor a fürdőkádból
kellett kiugrani. Ilyenkor egyszerre szólt a
mobil és a vezetékes telefon.
És a téves telefonok? - Zita vagy? Igen. Zita
anyja vagy? Igen, az vagyok. Most jöttél
Svájcból? Nem Svájcból. Kádból. Te ki vagy?
Margó. Margó? Olyat nem ismerek. Margó újra
próbálkozik. Majd feladja: többé nem
telefonálok. És a Margó ötlet elindul
diadalútjára. Csöng a telefon. - Tessék, itt
Margó. Margó??? - Hát milyen telefonszámot
hívtam? Kiss Éva vagyok. Margó vagyok. Nem
egykönnyen adom fel: Zita vagyok. A telefonon
felszabadító
hírek
érkeznek:
van
szentáldozási
szertartás.
Telefonon
egyeztetünk, többen megyünk ugyanakkor
áldozni. Sírunk. Már merészkedünk otthon
készült ételből, sütiből “steril” zacskókat hozni
egymásnak. És a gombócok! Oda is ítéljük a
Fahéjakkal Ékesített Gombócrendet az arra
érdemesnek. Még a gyóntató pap is kap
gombócot, “soha nem lehet tudni”.
Telefonon keresztül imádkozunk, felolvasunk,
énekelünk, zenélünk (már, aki tud).

Mondatunk szentmiséket, “beslisszanunk” a
sekrestyén keresztül. Még más templomba is
elszökünk, ha szentmiséről jön hír. Majd
telefonon “ez is mondta, az is mondta,
hiányoznak a hétfő esti összejövetelek”.
Akkor
kezdünk!
Szentmisét
iratunk
hittantársakért, családtagokért. A kapott
dátumra már megjön a felszabadítás: nyitva a
templom kapu! Szentmisénk után a kapu előtt
körbeállunk és elénekeljük az Ároni áldást
születésnapos társunkért, aki nem lehet jelen.

Megbeszélés után engedélyt kérünk Zoltán
atyától. Június 8-án megtartjuk az évzárót és
évnyitót egyszerre, és a nyári hétfőkön pótoljuk
a kiesett alkalmakat. Istennek legyen hála!
A halhatatlan hétfői hittanosok: Óvári Zita

Napi szentmise a karantén alatt
Számomra valóban csúcs és forrás a
szentmise. 38 éve járok minden nap, amiért
többször nagy áldozatot is kellett hoznom.
Ehhez hozzájárult, amikor 20 évesen itt, az
Újpesti
Egek
Királynéja
Templomban
ismertem fel, hogy minden misében csoda
történik, mert a pap kezében a kenyér
valóságosan Krisztus teste, a bor valóságosan
Krisztus vére lesz. 2020. március 20-án
megkönnyeztem, hogy egy ideig híján leszek
az élő szentmiséknek, de kiderült, hogy az
egyik újpesti templomban még volt 21-én
reggel, és boldogan mentem Szent Benedek
napján, mert mi, bencés lelkiségűek ezt, a
mennyei születésnapját ünnepeljük.
Ezek után érkezett Zoli atya SMS-e, amiben
felcsillant, hogy naponta mehetek a

szentmisére, és bizony boldogan jártam. Úgy
éreztem, hogy Isten gondviselő szeretete
nyilvánult meg Zoli atya hívásán keresztül.
Most a jó Isten hoz áldozatot azért, hogy részt
vehessek szentmisén. Kicsit rejtve, nagy
távolságokat fenntartva, de boldogan vettünk
részt mi páran a szentmisén. Zoli atya prédikált
is, nem azt nézve, hogy most úgyis kevesen
vesznek részt. Isten hűségét éltem meg
mindebben, amely most is valóságos. Teljes
szívem vágyom arra, hogy most már megteljen
a templom. A koronavírus léte intő jel. Tegyük
életünk súlypontját az örök életre, aminek a
titkába pont a szentmisén keresztül
vezetődünk be.
Bartha Angéla szociális testvér

Vasárnapi szentmise otthon, a tv készülékre nagyítva
Kedves
Berci!
(egyházközségi
világi
elnökünk!)
Elteltek napok, mikor feltetted a felhívást. Én
nem voltam kellően bátor, de bennem is
megfogalmazódott, hogy elő kellene "hívni" a
Szentlélek segítségével az egyházközség
tagjainak hitbéli "élményeit" az elmúlt majd
három hónapról. Szerintem is van annyi
"bátor" hívőnk, aki meg meri osztani
gyötrelmeit a karantén idejéről. Azért írtam
gyötrelmet, mert emberi szempontból egyedül
voltunk! Fizikális kapcsolatunk minimálisra
csökkent! És most tapasztaltuk meg, hogy
hitünk hol áll. Hát bevallom, voltak kritikus
időszakaim.
Sokszor
mondtam,
hogy
koromból adódóan, kellően erős, hogy a napi
kísértések már kevésbé okozzanak problémát.
El lehet menni szabadon gyónni, ha úgy
éreztem a vétkeim súlya növekszik, lehet
néhány
percre
"beugrani"
a
szentségimádásra, vasárnap a szentmisén
végiggondolni Zoli atya elmélkedéseit.
És jött ez a kis láthatatlan vírus, és kiállította a
hiányérzetet. Már az első hetekben feltettem a
kérdést, milyen anyagi háttér kellene az online
közvetítéshez! Ez ne legyen akadály egy
ekkora egyházközségnek.
Megjelentek Zoli atya karantén gondolatai és
az élő közvetítés internet címe. Nehéz az
akkori gondolataimat leírni. És akkor a Fb- n
olvastam a jezsuiták honlapján, a karantén
misékről szóló instrukciókat. "Lehetőség
szerint meg kellene oldani, hogy a központi
szentmisék helyett, a saját lelkipásztor által
bemutatott szentmisén "vehessenek" részt a
hívek. No, ennek a kettőnek "összecsengése"
segített "átvészelni" ezt az időszakot.
Vasárnaponként (nagy nehezen) sikerült a tvre kapcsolni a közvetítést. És lassan azt
éreztem, mint Balatonfüreden. Visszakapni a
vasárnapi
szentmise
különlegességét.
Kitölteni a vágyódás szatyrát. Bár a tv
szentmiséjének látványa profibb, de a

kapcsolat Jézussal mégis csak ez az álló
közvetítés a hang vagy a kép csúszásával
együtt is lélekemelő volt és most is az lenne.
De az volt a kérdés, milyen reakciók voltak
az elmúlt közel három hónapban.
Jó másfél éve készültem egy szívműtétre. A
kardiológus azzal nyugtatott, az már
egy "rutin" műtét. Lelkileg felkészülve,
mentem a Honvéd kórházba. Zoli atya és lelki
atyám, Nagy Sándor atyák felkészítettek.
Sikeres volt a műtét. Balatonfüreden, a
rehabilitáción, amikor először "merészkedtem"
el a szanatóriumnál lévő kis kápolnába, fogtam
fel, hogy milyen nagy ajándék a világ
legnagyobb ajándékán részt venni

Lelkemnek csodálatos "zene" volt az is, amikor
Zoli atya feltette a kérdést, hogyan lehetne ezt
a "lakáskápolnát" fenntartani!
Sokan nem tudnak fizikálisan ott lenni a
szentmisén és vannak, akik "véletlenül"
rákapcsoltak a Youtube közvetítésre. És
keresnek. Talán ez a vírus ezt hozta ki, a
digitális tér felhasználást az üdvtörténethez.
Ezek jutottak eszembe a karantén misékről!
Mihályi Gyuszi

Egyedüli ministránséként az on-line közvetítések alatt
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A kijárási
korlátozás alatt Atya kérésére egyedül voltam
ministráns a szertartások alatt. Hogy hogyan
éltem meg? Eleinte igencsak nehéz volt az
üres templomban, úgy, hogy nem válaszolt
senki vissza, de a vége felé szépen lassan,
egész jól hozzászoktam. Azok a szertartások

különösen nehezek voltak, amiken sok feladat
volt, tekintve, hogy egyedül kellet csinálnom
mindent. Emiatt is volt nagyon jó élmény az
első nyilvános mise a kijárási korlátozás után,
amikor a közösség is jelen volt, és a
ministránstársaimat is viszont láthattam.
Mátyus Andor

A Szent Márk imacsoport a karantén alatt
A karantén alatt a szeretteinktől való távolság
viselt meg mindenkit a legjobban. Hiányoztak
az élő misék, a heti közös imáink. A technika
már hála Istennek csodákra képes. A Skype
kiváló lehetőséget teremtett a találkozásokra.
Március végétől minden szerda este. a
szokásos időben az online térben végre
találkozhattunk. Főként az első alkalom volt
megrendítő. Noha nem telt el túl hosszú idő,
mégis egy örökkévalóságnak tűnt, hogy
utoljára együtt voltunk. Jó volt látni egymást,
megosztani, ki hogyan éli a mindennapokat,
milyen nehézségekkel küzd, milyen örömöket
él meg ebben a nem mindennapi helyzetben.
Öröm
volt
dicsőíteni,
elcsendesedve
imádkozni.
Május első szerdáján a Szentlélek
Szeminárium miatt olyan sokáig elmaradt
nyitott alkalmunkra is sor került Pirositz Andris
segítségével a Youtube csatornán. Deák Erzsi
és Dörgő Bori dicsőítettek, Gabus készült rövid
tanítással. Azokért, akik bejelentkeztek, hogy

velünk ünnepelnek, imádkoztunk, mintha
együtt lennénk, ahogy a Szentlélek indított.

Április 25-én Szent Márk ünnepen
imacsoportunkért imádkozott Zoli atya a
szentmisében. Gabus és én ott lehettünk
végre élőben, valóságosan. Mindketten
megrendültünk, megkönnyeztük. A mise után
még maradhattunk egy picit imádkozni. Ez volt
a karantén időszak egyik legszebb élménye.
A Szent Márk imacsoport nevében Kiss Éva

Plébánosi szemmel a karantén ideje
Üres, nagy plébánia épület 2 hónapig, csend,
egyedüllét. Csak a fejújítást végző mester jött
hetente
két-háromszor
dolgozni.
Üres
templom, a napi 4-5 ember, aki a
sekrestyeajtón keresztül bejöhettek, és
válaszolgattak a miséken, képviselték a többi
hívőt. Ez idő alatt egy személyben én voltam a
mindenes, irodáról legyen szó, vagy
sekrestyési
feladatokról,
takarításról,
kertrendezésről, mert mindez belefért egy
napba. Nem unatkoztam, és nem törtem le.
Hiányzott a közösség, a plébániai zsivaj és
élet, és a személyes mozgás lehetősége is.
Talán jobban együtt tudtam érezni azokkal,
akik egyedül, egy lakásba bezárva éltek
hetekig.
Viszont volt sok szép miseszándék, amit
sokkal személyesebben tudtam bemutatni,
mint máskor. Nehézség volt a közvetítések
alatt is az üres templomnak prédikálni,
misézni. A legérdekesebb az volt, amikor egy
idős néni temetésén ketten voltunk a kántorral,
és a gondozónője volt az egyedüli búcsúzó…
Persze volt néhány olyan temetés is, amikor
karantén ide, vagy oda, nagyszámban voltak
jelen gyászolók. A legnagyobb öröm a 64 napi
gondolat megírása, és napi elküldése volt.
Mindaddig, amíg nem lehetett nyilvános
szentmise, napi vigasz és remény üzenetet

imádkoztam meg, írtam le és küldtem el
sokaknak. Innen tudom, hogy 64 napig nem
misézhettem nyilvánosan. Néha vissza is
hallgattam a Katolikus Rádióban, ahogy
felolvasták a napi üzenetet. És persze sok jó
visszajelzés is megerősítő volt, amit küldtek
sokszor számomra ismeretlenek is a napi
gondolatokért cserébe.

Nagy élmény és öröm volt a virágvasárnapi
kerékpározás a megszentelt barka ágakkal, és
szétosztása Újpest utcáin.
Viszont jó volt tudni, érezni, hogy sokan
bekapcsolódtak a közvetítésekbe, lelkileg
együtt voltunk.
Zoltán atya

Egy csendes, vékony alkatú, törékeny nő kukucskál ki mostanában a sekrestye ajtóból. Ki ő?

Bemutatkozik Biczó Gyöngyi, az új sekrestyésünk
Sokat zarándokoltam imákkal, énekekkel
munkahelyek és otthonok között az elmúlt
tavaszi hónapokban. Régi munkahelyem az
iskola bezárások miatt nem tudott tovább
foglalkoztatni, ezért új lehetőségeket kellett
keresnem. Hála Istennek, ide vezetett
Újpestre, erre a sokakat segítő szolgálatra, a
sekrestyési munkára (ezzel kapcsolatban
kedves
ismerősöm,
Pfuscher
Emese
személyes
biztatásáért
itt
mondok
köszönetet). Itt kedves, befogadó emberekre
találok,
ahogy
egyre
többekkel
megismerkedem. Ez az idei nyár különbözik
minden eddigitől számomra, mert egyházi
állásban nem voltam még. Lelkes önkéntes
kórustagja vagyok a Don Bosco Ifjúsági Énekés Zenekarnak, az V. kerületi Egyetemi
Templom egyik közösségének. Ez a
lelkesedés 8 éve tart már, amikor egy esküvőn
meghallottam a zenei szolgálatát azóta
kedvenccé vált énekkaromnak. Az egyházi
zenét angol nyelven is tanulom, és a kórussal
sok más nyelven is, ezzel készülve az
Eucharisztikus Kongresszusra.
Sokféle munkakörben dolgoztam már, főleg
varrással, kertészettel foglalkoztam eddig, és
humán beállítottságom miatt bébiszitterként

kezdtem
alkalmazni
több
végzettségem tanulságait.

tanfolyami

Nagyon szeretem a túravezetést, sportokat, a
kézműves,
zenész
és
konyhakertész
programokat, aktuálisan pedig a Germersdorfi
cseresznye szüretelését. Van egy kis
vegyszermentes őstermelésem Budapest
északi részén, a Budakalásszal szomszédos
békásmegyeri határon, ahol mindig szívesen
fogadok vendégül szüreti segítőket.
Biczó Göngyi

Plébániai nyár
Miserend
A napközis tábor alatt június 15-16 közötti két
hétben a hétköznapi szentmisék mind este 6
órakor fognak kezdődni, hétfőtől, péntekig.
Reggeli 7.30 órai szentmise csak szombaton
lesz!
Utána visszaáll a szokásos miserend, ha lesz
eltérés, időben hirdetjük!
A vasárnap szentmisék a nyár folyamán is
reggel 9, majd 11 óra, és este 6 órakor
lesznek! Szombat este 6 órakor vasárnapi
elővételezett szentmisét tartunk.
Szentségimádás péntekenként
Az előző években a nyár folyamán szünetelt a
szentségimádás. Ezen a nyáron minden
pénteken szeretnénk lehetőséget adni
szentségimádásra, ha nem is egésznap, de a
szentmisék előtt, vagy után egy órácskára.
Amikor reggel lesz szentmise 7.30-kor, a
szentmise után 8-9 óráig, ha valami ok miatt
(mint most a nyár elején a napközis tábor) este

lesz szentmise, akkor az esti mise előtt 17-18
óráig lesz szentségimádás a templomban!
Templombúcsú
Augusztus 22, a Boldogságos Szűz Mária
Királynő ünnepe. Ehhez kötődik templomunk
búcsúja.
Mivel 22-e a négynapos hosszú hétvégére
esik, egy héttel később, augusztus 30-án,
vasárnap tartjuk majd templomunk búcsúját!
Ünnepi összevont szentmise lesz 10 órakor. A
tervek szerint felnőttek keresztelésével, felnőtt
áttérővel.
Családi tábor
A tervezett plébánia családi nagytábor,
augusztus 14-18 között elmarad. Helyette
október 22-25 között a 4 napos hosszú
hétvégére
szervezünk
plébánia
nagy
összejövetelt.
Ugyanaz
a
helyszín:
Szigetszentmárton, Mártoni tábor.

Ifjúsági tábor
Ott alvós ifjúsági tábort szervezünk augusztus
10-14 között Hegykőre a Fertő tó mellé. 12 év
feletti fiatalok jelentkezését várjuk.
Ministránstábor
Augusztus 16-19 között Esztergomban. Várjuk
a 8 év feletti fiúkat, nem csak a már
ministrálókat, hanem a jelentkezőket, a
jövőbeli ministránsokat is!

Plébániai zarándoklat
A májusi plébániai zarándoklat, ha lehetséges
átevődik szeptemberre. Mivel főleg az idősebb
korosztályról
van
szó,
határátlépéssel
Ausztriába, buszon összezárva, még várunk a
részletekkel, lehetőségekkel június 20 után. A
befizetett pénz nem veszett el. Amint lehet,
indul a szervezés!
Ugyanaz a program, mint májusra volt
tervezve.

Elsőáldozás
Sajnos a korona vírus miatt megakadt az elsőáldozási előkészítő a Főplébánián.
A közös nagy ünnepi elsőáldozás a Puskás Ferenc stadionban pedig az idén szeptemberről, 2021.
szeptember 5-re tolódott.
Milyen lehetőségek vannak ezek után?
I/ A már jelentkezett gyerekek számára, akik elkezdték az előkészítőt:
A/ Továbbra is a közös ünnepi áldozásra készül a gyermek, 2021. szeptember 5, Puskás stadion.
Nem kell még egyszer végigjárni a tanfolyamot. 2021 január végén, február elején folytatjuk az
előkészítőt. Ez a 2. és 3. osztályos gyermekeknek mindenképpen javasolt. De persze lehet
nagyobbaknak is. Jövő május végén az elsőgyónás, szeptemberben az elsőáldozás.
Csatlakoznak hozzájuk az ez évi jelentkezők februárban.
B/ A nagyobb gyerekek választhatnak, hogy most ősszel legyenek elsőáldozók, vagy jövő
szeptemberben.
Ha jövőre, akkor februárban folytatjuk. Ha idén akkor szeptemberben, 10-től, intenzíven folytatódik
számukra az előkészítő, és október 18-án lenne az elsőgyónás és beöltözés, november 15-én
vasárnap pedig az elsőáldozás, itt a mi templomunkban.
2/Bb/
Akik most novemberben lesznek elsőáldozók, az ő számukra is opció egy ünnepi részvétel a
Puskás stadionban rendezett 2021. évi nagy ünnepi elsőáldozáson: egy külön szektorban helyet
foglalva, fehér ruhában, de már nem az első, hanem a sokadik szentáldozásuk lenne. De külön
helyet kaphatnak a stadionban.
II/ Új jelentkezők számára:
Most szeptemberben indul új előkészítő, valószínűleg szerdánként. A jövő májusban az
elsőgyónás, majd szeptember 5-én az elsőáldozás a Puskás stadionban. Februárban
csatlakoznak az ez évről elmaradt gyerekek, és utána közösen készülnek a tanév folyamán. Két
év iskolai hittan után várjuk az elsőáldozásra a gyerekeket !

IMA KÁNIKULA IDEJÉN
Idén nyáron is bizonyára többször lesz tikkasztó kánikula. Ilyenkor felfrissítő és időszerű kánikulára
írt ima, amely a fizikai és lelki szükségletekről is szól.
Uram, áldj meg ebben a melegben!
Jöjj, erősíts meg engem, hogy lábam szilárdan álljon,
hogy testem töretlen épségben maradjon, míg enyhülést nem nyerhet.
Kérlek, emlékeztessen szomjúságom Utánad való vágyakozásomra,
emlékeztessen a hőség a lelki sivatag keservére!
Taníts a fizikai enyhülésen keresztül a Benned való lelki felfrissülés értékére!
Kérlek, áldd meg mindazokat, akik különösen nehezen viselik a meleget!
Légy az idősekkel, betegekkel, megfáradtakkal, kitikkadtakkal!
Hozd el mindnyájunknak a Benned való felfrissülés kegyelmét! Ámen

Plébániai és templomi munkák
Javítások a plébánián
A plébániaépület kivitelezésében 5 évvel ezelőtt valószínűleg több hiba is történhetett. Beázott a
lapos-tető, vizesedett a pince. Sok javítás történt évek óta. A legnagyobb: a káplán lakás
mosdójában a WC a forró vízre volt kötve, elengedett a műanyag cső. amely modernül a falba
volt beépítve. Az egész földszint födémet, a könyvtárat eláztatta. De javítva lett az ovis szoba, a
regnumi szoba is. Még burkoló kellene, sok járólap mozog a folyosón.
Templomi javítások
Folytatódik a templomi ólomüveg ablakok restaurálása. Ezen a nyáron készen lesznek az északi
oldal ablakai. És elkészül rájuk a hő és zajvédő védő üvegezés.
Javításra került a templomi virágozóban a WC, mosdóbeli csőtörés javítása, De ez sincs
befejezve. Itt is kellene még burkoló, mert csak le lett betonozva, de nincsenek meg a járólapok.
És utána lenne még festési munka is.
Javítani kellene a templom északi oldalán a járdát végig A nagy bazalt kockák minden aknánál
beomlottak, megsüllyedtek. Nagy gödrök vannak a járdában.
Javításra vár a templom oldalhajóinak pala tetőzete, a bádogozás, a csatornák.
Javításra került a szentélyben a szőnyeg alatt levő kábelek átvezetése, melyet jó régen
csinálhattak, de csak lemezeket tettek a lyuk fölé, mely mozgott. Most hála Pirositz Andrásnak, a
vezetékek csőbe kerültek, és le lett betonozva a szőnyeg alatt levő vájat, gödör.
Hamarosan új, szép szőnyeg is kerül a régi kopott szőnyegek helyére. Köszönet a nagylelkű
adakozóknak!

Áldozás utáni ima (ortodox)
Jézus Krisztus Urunk Istenünk, szent Tested legyen nékem az örök életre, drága Véred pedig
bűneim bocsánatára. Legyen nékem ez az Eucharisztia örömömre, egészségemre és
örvendezésemre; és a félelmetes második eljöveteledkor méltass engem, bűnöst arra, hogy
dicsőséged jobbján állhassak, a Te tisztaságos Anyádnak és minden szentjeidnek közbenjárásai
által. Ámen.

Johannes Rosche: A legnagyobb dolog a világon
A szentmise a legnagyobb dolog, ami a földön létezik. Ezért hozzá csak a legnagyobb áhítat és
figyelem illik. Minden fáradságot megér, hogy rászoktasd magad a következőkre:
Kezdetkor: Bánkódj bűneid miatt.
– Uram, irgalmazz nekem!
Felajánláskor: Adj oda mindent, ami vagy, és amid van.
– Uram, legyek a tiéd!
Átváltozáskor: Add át akaratodat Istennek.
– Uram, azt akarom, amit te akarsz!
Szentáldozáskor: Valósuljon meg a szent csere Krisztusban.
– Uram, fogadj el engem, és add magad nekem!
Ha így teszel, minden szentmiséd gyümölcsöző lesz; meglátod, kedvesebb és fontosabb lesz
számodra! De ha egyszer olyan közömbös lettem – az imádságban, a szentáldozásban. Úgy
bánt ez engem!
Igen, ez most a gondod, ezért bánkódsz. Szeretnéd, ha olyan lennél ismét, mint korábban.
Valóban elmúlt volna régi nagy szereteted? Nem hiszem. Talán csak keményebb lett.
Ha valóban közömbös lennél, akkor nem éreznél emiatt fájdalmat, akkor közömbösen hagyna a
közömbösség. Tarts ki szívósan programodban! A kemény szeretet is igazi szeretet.
Főplébániai Hírlevél. Az Újpesti Egek Királynéja időszaki lapja. Megjelent 420 példányban.
Szerkesztette: Horváth Zoltán plébános. – A következő lapszám a templombúcsúra jelenik meg.
Minden hírünk, fontos információ olvasható a plébánia honlapján: www.egekkiralyneja.huI
Iratkozz fel a plébánia levelező listájára, vagy Facebook oldalára!

