
F ő p l é b á n i a i 
    H í r l e v é l 
   Az Újpesti Egek Királynéja Főplébánia lapja 

         2017. december 25. hétfő 

         Karácsony, Jézus születése 

 

Karácsony és az Eucharisztia 
Jézus megszületik a lelkemben, és ezt jelenvalóvá teszem 

mások számára is, apostolkodom. 
A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve azon gondolkodtam, hogyan 
kapcsolódik össze az Eucharisztia és a Karácsony. Összefonódik-e egyáltalán, vagy ez erőltetett 
hasonlat? Íme, a válaszom: 
 

       A karácsonyi prefáció a szentmisében így 
hangzik: „Az Ige megtestesülésének titka által 
a te dicsőséged új fénye ragyogott fel nekünk, 
hogy amikor látható alakban ismerjük meg az 
Istent, a láthatatlan világ szeretetére 
gyulladjunk általa.”  
Az Ige megtestesült, közöttünk élt, ezt 
ünnepeljük karácsonykor. Azonban ez nem 
csak a régi 2017 évvel ezelőtti eseményre való 
emlékezés. 
 

 

Azért, mert a szentmise átváltoztatásának 
szavai által az Ige új jelenléte kezdődik a mi 
világunk idejében. Ezt a jelenlétet a fogantatás 
és az első Karácsony születése teszik 
lehetővé. Az eucharisztikus jelenlét hasonlít 
arra a jelenlétre, amely azzal kezdődött, hogy 
a Szentlélek által Mária testéből új ember 
formálódott. Itt azonban nem új emberélet 
kezdődik, hanem Mária feltámadt és 
megdicsőült fiának egy új jelenléte. A kenyér 
és bor szubsztanciája átalakul Jézus testévé 
és vérévé. Ezért Jézus úgy van jelen a színek 
alatt, ahogyan mi vagyunk jelen testünkben. 
És ebből kifolyólag például a régi rítusú tridenti 
szentmisében Úrnapjára nem is volt külön 
imádság, ugyanezt a karácsonyi prefációt 
imádkozta újból a pap, persze latinul, Úrnapja 
ünnepén is. 
Jézus Krisztus jelenlétét e nagy szentségben 
szellemi jelenlétnek mondjuk, nem mintha 
nem lenne a valóságban jelen, hanem csak 
azt fejezzük ki általa, hogy sem nem láthatjuk, 
sem nem hallhatjuk őt jelenlétében; hogy nem 
közelíthető meg, illetőleg nem állapítható meg 
valamilyen érzék által; hogy nem térben, nem 
érzékileg van jelen, bár valósággal jelen van. 
Hogy ez mi módon történik, természetesen 
titok. 
A megtestesülés következtében ismerhetjük 
fel látható módon Istent. Az Oltáriszentségben 
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közvetlenül csak a színeket látjuk, de mégis 
felismerjük az ezek alatt jelenlévő Jézust, az 
Igét. Amikor felismertük, jelenvalóvá lett 
számunkra, akkor jó szívvel kérjük is őt, 
vonzzon minket magához, és adjon hitet 
nekünk. Ha titkait nagyon nehezeknek 
érezzük, és kételyt támasztanak bennünk, 
kérjük tőle az alázatosság és szeretet 
adományát. Ha él bennünk az alázat és a 
szeretet adománya, külön teológia nélkül is 
meg fogjuk érteni őt. Dobogni fog a szívünk 
kapujában. 
Annak mértékében, milyen erős lesz bennünk 
ez a szomjúság, a vágy, hogy Jézus eljöjjön 
közénk, hogy karácsony ünnepén újból 
megszülessen, előkészületünk és 
nyitottságunk, tehát végső soron hitünk 
mértékében működnek szívünkben a 
Karácsony kegyelmei. 

 

Ha nem élted át kellőképpen az Adventet, 
akkor nem élheted át igazán a Karácsonyt 
sem. És ahogyan Jézus karácsonyi eljövetelét 
megelőzi az adventi várakozás, ugyanúgy 
Jézusnak az Eucharisztiában való eljövetelére 
is várakoznunk kellene. Jézus szüntelenül 
alászáll az oltárra, szüntelenül megszületik ott, 
és ezt az oltáron történő megszületését is egy 
adventnek – eucharisztikus adventnek – kell 
megelőznie. Az eucharisztikus advent 
mindenekelőtt a hit magatartása, hit a rád váró 
Jézus szeretetében. Végtelenül fontos, hogy 
hidd: Jézus vágyva vágyik arra, hogy 
betérhessen a szívedbe, vágyódik az 

Eucharisztiára, Szentáldozásodra, mivel a 
legszentebb Oltáriszentség, minden 
kegyelmek fő forrása által teljesen neked 
akarja adni Önmagát. 
Szent II. János Pál pápa mondta: 
"A szentáldozásban nem annyira te fogadod 
Őt magadba, mint inkább Ő téged. Ő fogad el 
téged olyannak, amilyen vagy. Elfogad, vagyis 
elismer és szeret.” 
Amint megérett bennem a hit, hogy Jézus 
szeret, és vár rám – kell, hogy ezzel a hittel 
együtt, vágy és éhség jelentkezzen bennem 
az Eucharisztia iránt; égető, sürgető vágy 
Jézus eljövetele iránt. 
A Krisztus iránti szeretet, amely a hit által 
mélyül el, vágyat szül bennem, hogy 
Krisztusról tanúságot tegyek. 
Karácsony az AJÁNDÉK ünnepe. A 
legnagyobb ajándékot kaptuk a jó Istentől. 
Kincset kaptam, és rendkívüli ajándékot, 
melyet nem tarthatok meg egyedül saját 
magamnak, mert ez a kincs elásását 
jelentené. Ezt a felbecsülhetetlen kincset 
tovább kell adnom másoknak is, meg kell 
osztanom másokkal. Tanúskodnom kell arról, 
amivel az Úr megajándékozott, amit 
felfedeztem magamban, amit szeretek, és 
arról, amit a Szentlélek végrehajtott bennem. 
Istenünk vágyik a velünk való találkozásra. 
Elküldte Egyszülött Fiát.  Odaadja Önmagát 
eledelül. Amikor a Jézus végtelen szeretetébe 
vetett hit teljessé válik bennünk, amikor 
felfedezzük magunkban a várakozás 
fájdalmát, amellyel Jézus vár ránk az 
eucharisztikus asztalnál, akkor mi katolikus 
hívők szívből állíthatjuk: többé nem tudunk az 
Eucharisztia nélkül élni. Éhezünk Őrá, forrón 
vágyakozunk az Úrral való találkozásra.  És 
végül nem is tudjuk megtartani magunkban a 
titkot és örömet. Személy szerint számomra ez 
a katolikus büszkeségem alapja. Ezért 
magajándékozzuk lelkünk kincseivel a többi 
embertársunkat. 
Befejezésül Thomas Merton lelki írót idézem: 
„Mi semmit sem változtathatunk a 
megtestesülés misztériumában. Mégis mi 
dönthetjük el, hogy mi magunk, és a világnak 
az a kis része, amelyre hatással vagyunk, 
mennyire lesz tudatában az Ő jelenlétének, 
mennyire szentelődik meg általa, és mennyire 
alakul át az Ő fényében!” 
Adjon az Úrral való találkozás meghitt lelki 
békét. Boldog karácsonyt mindenkinek!  

Horváth  Zoltán s/s plébános atya 



Toronyfelújítás 
Templomunk tornyának felújítása nagy 
részben elkészült. Csak nagy részben, mert a 
bejárat fölött levő Krisztusszobor nagyon 
rossz állapotban volt, ezt még javítják. Majd 
valamikor február–márciusban teszik vissza a 
helyére. Köszönet az újpesti 
Önkormányzatnak Ő állta a pénz nagyobbik 
részt. Köszönet az Egyházmegyének, ők 
állták a pénz kisebbik részét. Az összköltség 
29 millió lesz a szobor visszahelyezése 
utánra. Nem csak újraszínezés történt. 
Javították a fa zsalukat, a toronyóra 
számlapját, a bádogozást, a villámhárítót, a 
lehullott vakolatokat pótolták. Jövőre folytatni 
kellene. Rossz állapotban vannak, az 
oldalhajók tetején levő kődíszek. Mállanak, 
nagyobb darabok potyognak le belőlük. De ha 
fel lesz állványozva, értelemszerűen a 
homlokzatot, a bádogozást is javítani kellene. 
De ha már javítjuk a bádogozást, akkor az 
oldalhajók öreg azbesztpala fedését is 
korszerűbbre kellene cserélni. Csupán pénz 
kérdése. Ez 100 milliós nagyságrendű munka 
lenne. Ennyi pénz biztosan nincs a híveink 
zsebében. Vajon ki tudunk imádkozni akár 
több száz milliót is, onnan, ahol megtalálható?  
 

Bérmálkozás 2018 
Jelentkezz! 
A jövő évben esedékes lesz plébániánkon egy 
újabb bérmálkozás. 
Várjuk a 14 év feletti fiatalokat, és a felnőtteket 
is, akik még nem voltak bérmálkozók, de már 
voltak elsőáldozók, templomba járnak. Nincs 
felső korhatár. 
Hívd a Szentlelket! Ha kétségeid vannak, nem 
tudsz dönteni, ha szeretnél megerősítést 
hitedben, itt a helyed. Várjuk jelentkezésed a 
plébános atyánál. 
A kérés egy felkészítő elvégzése. Aktuálisan 
ez egy lelkigyakorlat. Március 15-18 között, a 
négynapos ünnepen, csütörtök estétől 
vasárnap délig. Felnőtteknek ez kiváltható egy 
cursillós hétvégén való részvétellel is (Egy 
cursilló is csütörtök estétől vasárnapig tart.) 
Hogy mikor lesz a bérmálkozás? Függ a 
jelentkezők számától, és attól, hogy a kért 
időpontok közül az érsekség melyiket 
választja. Tehát jelentkezz, ne habozz! Nem is 
tudod, miért jó a bérmálás? Nem baj, ha még 

kételyeid vannak! A Szentlélek majd megadja 
választ. Lelkileg a lelkigyakorlaton 
felkészülünk! Persze nem pénzkérdés. Tedd 
szabaddá magad erre a hétvégére. 
Jelentkezési határidő: január 22. 
 
A 2014-es bérmálkozás 27 bérmálkozója és 

bérmáló püspöke: Székely János atya 
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Ünnepi miserend 
- December 25, hétfő Karácsony, Jézus 
születésének ünnepe: szentmise reggel 9, 
délelőtt 11 és este 6 órakor lesz. 
- December 26, kedd, karácsony 2. napja, 
Szent István vértanú ünnepe. Egy ünnepi 
szentmise lesz templomunkban, délelőtt 9 
órakor! 
- December 27, szerda este 6 órakor csendes 
szentmise. 
- December 28, csütörtök, reggel ½ 8 órakor 
lesz szentmise. 
- December 31, vasárnap Szent Család 
vasárnapja. 
Szombat este 6 órakor előesti szentmise lesz. 
Vasárnap 9 és 11 órakor lesz Szent Család 
vasárnapi szentmiséje. 
Év végi hálaadás: December 31, vasárnap 
este 6 órakor lesz a szokásos év végi 
hálaadás. De ez a szentmise már az újévi 
ünnep előesti szentmiséje. 
- Január 1, hétfő, újév, Szűz Mária 
Istenanyaságának ünnepe. Kötelező 
misehallgatású ünnep. Szentmisék a 
szokásos rendben lesznek: 9; 11 és este 6 
órakor. 
- Január 6, szombat, Vízkereszt, Urunk 
megjelenésének ünnepe. Kötelező ünnep. 
Szentmisék: reggel ½ 8, és 9 óra, és este 18 
óra. (11 órakor nem lesz szentmise! Helyette 
reggel ½ 8 órakor van, mivel szombat!) 
 

Gyóntatás 
Minden hónap első vasárnapján a 9 órai 
szentmise alatt gyóntat Mohos Gábor atya, a 
püspöki kar titkára. Mivel januárban első 
vasárnap nem ér rá, januárban 14-én 
vasárnap jön 9 órára. 
A vasárnapi 11 órai szentmisék alatt továbbra 
is Urbanek Rudolf piarista atya jön gyóntatni. 
A szentmisék előtt a plébános atyánál lehet 
gyónni. Ajánlott időpontok az esti szentmisék 
előtt. 
 

Vízkereszt és lakásszentelés 
Január 6 szombat, Vízkereszt, Urunk 
megjelenésének ünnepe. Mind a 3 mise előtt 
lesz vízszentelés. (1/2 8; 9; 18). Aki hoz kis 
üveget, vihet haza a szenteltvízből.  

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

Irodai szolgálat 
A plébánián minden héten, szerdán és 
pénteken van irodai szolgálat, délután 15-
17.30 között. Természetesen a plébános atya 
sürgős estekben máskor is elérhető telefonon. 
Egyházi adót befizetni a sekrestyében is lehet, 
minden szentmise után. Szentmisét íratni is 
lehet a sekrestyében, de csak a vasárnapi 
szentmisék után! 
 

Egyházi adó 
Az ún. egyházi adó, plébániánk, templomunk 
támogatása. Működésre, fenntartásra, 
fizetésekre nem kap az egyház máshonnan 
pénzt, mint a hívek adományaiból. Vannak 
plébániák, egyházak, melyeknek vannak más 
forrásaik is: például urnatemető, mobil telefon 
adótorony, bérbe adott üzlethelyiség, kiadott 
raktár, stb. Nekünk egy ilyen forrásunk 
sincsen. - Az egyházi hozzájárulás befizetése 
egyben az egyháztagság is. Mindenki annyit 
ad, amennyit tud, a legkisebb is számít. Jézus 
szerint a szegény asszony szívből adott két 
fillérje a mérték. Az ajánlott nagyság, a nettó 
fizetés, nyugdíj 0,5 %-a keresőnként. Persze 
ennél többet is lehet adományozni. Lehet 
befizetni készpénzben (számunkra ez a 
legolcsóbb). Lehet sárga csekken, és lehet 
átutalással is. (OTP 11794007-20024523). 
Lehet egy, vagy több részletben 
adományozni, akár havi részletekben is. Isten 
fizessen meg mind jó szívű adományozónak! 
– Ígéret, hogy amint eddig, ezután sem szórjuk 
a pénzt felesleges kiadásokra, takarékosan 
próbálunk gazdálkodni! 
     Az adó 1%-a 
Az adó 1%-át továbbra is kérjük: az 
egyházaknak felajánlott 1 % fedezi a központi 
kiadásokat: püspökség, papnevelés, központi 
rendezvények kiadásait. A Katolikus Egyház 
technikai száma 0011. 
A másik 1%-ra a javaslatunk az Újpesti 
Keresztény Megújulási Alapítvány. 
Adószáma: 18021743-1-41  



Adatok-számok 2017-ből 
2017-ben 66 temetés volt a plébánia területén élő híveknek. Ugyanakkor ennél több, 79 

keresztelő volt a templomban, ebből egy felnőtt. Az esküvők száma 19. 
 

Kommentár: 

Egyházi temetések alakulása 
A rendszerváltás előtt még 350-nél több 
egyházi temetés volt plébániánkon. 10 évvel 
ezelőtt 140 körüli. Hova tűntek a halottak? 
Egyre több a polgári temetés. Újpesten a 
temetések fele polgári szertartású. A többi 
megoszlik a különböző egyházak között. 
Ugyanakkor kb. 20 %-a az elhunytaknak 
Budapesten nem kapja meg a 
végtisztességet. Egyszerűen csak hazaviszik, 
vagy kis se váltják a hamvakat. Így manapság 
már a Megyeri temetőben csak 3 nap van 
temetés, két nap, hétfő és csütörtök szünnap. 
Másrészt a temetők környékén álpapok is 
működnek, akik mindenféle temetést 
elvállalnak, akár katolikus papnak is 
beöltöznek. Nem egyházak, csak ún. egyházi 
szervezetek, mint Szeretet Egyháza, Krisztus 
Szeretete Egyház, Myrai Szent Miklós 
Keresztény Egyház,  Teréz anya Egyháza ál-
egyházak stb. nevében temetnek, és ajánlják 
magukat a temetőkben. Így érthető, hogy 
drasztikusan lecsökkent az egyházi temetések 
száma. Persze így gyászmisék sincsenek a 
templomban. 

-  Keresztelések száma 

A keresztelések száma gyakorlatilag az elmúlt 
30 évben közel állandó, most kicsit több, mint 
tavaly. Ez nagy eredmény, mert közben 
Magyarországon a születések száma felére 
csökkent. És az is érdekes, hogy a 79 
keresztelt 13 fővel meghaladja az elhunytak 
számát! 

- A  házasságkötések száma  mini-
mális. Csak 19 pár. Ez kiugróan magas 

Újpest többi templomához képest. Ma már 
nem divat egyházi, templomi esküvőt kötni. 
Divat kibérelni vidéki hoteleket, kastélyokat. 
De ez nem jár együtt egyházi esküvővel. 

-  Elsőáldozók száma 2017-ben 18 fő 
Idén már eddig 19 gyerek jelentkezett 
elsőáldozási előkészítőre. Így minden remény 
meg van arra, hogy sok év után újból 
meghaladjuk a 20 fős elsőáldozási létszámot! 
Ma Budapesten ott van ennél nagyobb 
létszám, ahol van katolikus iskola. Habár van 
a területünkön katolikus iskola: Szent János 

Apostol Iskola, ők az alapításkori körülmények 
óta a Kertvárosi plébániához kötődnek. 8-10 
évvel ezelőtt 10-12 elsőáldozónk volt csak, 
ezért szép ez a növekedés. 

Pénzügyi adatok 
Nem minden nyilvános, de bárki egyháztag 
betekinthet költségvetésünkbe. Egy vasárnap 
átlagban 130-140.000 ft. perselypénz folyik 
be. Egy temetés 27.500 ft. Egy orgonás mise 
3300 Ft. Egy héten körülbelül 5 befizetett mise 
van. Ezekhez jön az egyházadó. 240 adófizető 
családunk van jelenleg. Ez a templomba járó 
családok fele. Van, aki havi 500 ft-ot ad, van, 
aki havi 10.000 ft-ot. (Hivatalosan ők, a fizetők 
a tagjai az egyházközségnek. Persze a 
templomba bárki eljöhet, részt vehet minden 
szertartáson, akkor is, ha nem tag.) 
A plébánia havi gázszámlája 98.000 ft. körül 
alakul átlagban. A villanyszámla 110.000 ft. 
körüli. A templom villanyszámlája is havi 
110.000 ft. körüli. Kell fizetni a biztosítást, 
tűzriasztó rendszert, lift ellenőrzést, vizet, 
szennyvizet, kukadíjat, telefont, internet 
előfizetést, irodai eszközöket. Ezek körülbelül 
havi 160.000 ft-ot tesznek ki. Kiadásaink a 
templomi ruhák, gyertyák, ostyák éppúgy, mint 
egy égőcsere, a kisebb-nagyobb javítások. 
Természetesen van plébánosi és kántori 
fizetés, és van egy takarítónőnk, akit fizetünk. 
A többi templomi, plébániai szolgálat 
önkéntes. (8 éve a hittan része az oktatási 
rendszernek. Ezért a hitoktatókat az álam 
fizeti, de nem túl vastagon.) 
A szegények javára, a Szent Antal perselybe 
hetente körülbelül 10-11.000 ft. gyűlik össze. 
Ezt ki kell egészítenünk a szegények 
támogatására más forrásokból. 
Az önkormányzati támogatások a plébánia 
napi életét nem érintik. Állami támogatás nincs 
Magyarországon. Az önkormányzati, vagy 
egyházmegyei pénz, célpályázati pénz: 
táborokra, koncertekre, és templom 
felújításra. 
Maradék, tartalék pénz gyakorlatilag nem 
marad a befolyt összegből, de a takarékos 
gazdálkodásnak köszönhetően, eddig minden 
számlát, fizetést teljesíteni tudtunk. 
Köszönet minden adakozásért, 
adományért! Isten fizesse meg! 



Plébániai munkatársak – sekrestyés 
Ez év november 15-től elbúcsúztunk 
sekrestyésünktől, Tímár Valikától.  
Nyugdíjasként 5 évet dolgozott nálunk görög 
katolikusként.  Egyszer azonban mindenki 
megöregszik, valamikor abba kell hagynia a 
munkát. Sokat betegeskedett, vérnyomásával, 
a lábával. Búcsúzásként mondtunk érte egy 
szentmisét, kapott kis ajándékot, és két havi 
plusz fizetést. Kívánunk neki szép nyugdíjas 
éveket, és azt, hogy így végre el tudjon jutni a 
görög katolikus szertartásokra is. 

Hogyan oldjuk meg a sekrestyési 
feladatok ellátását? 
Mivel a plébániai irodai munka is csökkenőben 
van, és a kántori munka is egyre kevesebb, 
kántorunk, Kruppai Tamás látja el a 
sekrestyési teendőket is. (Kevesebb az irodai 
munka, mert nagyon sokan bankon keresztül, 
vagy e-mailben intézik ügyeiket.  És kevés a 
temetés, mert hazaviszik a hamvakat egyházi 
szertartás nélkül. Ezért alig van gyászmise.) 
Majdnem tökéletesen sikerült így 
megoldanunk a sekrestyési munkát. 
Amit kérnénk segítségül: jó lenne, ha az 
ünnepi misék alatt valaki beülne a fűtött 
sekrestyébe, onnan hallgatná a szentmisét. 
És ha kell, kapcsolgatná a villanyt, a fűtést stb. 
- Más feladat nem kell. És természetesen 
szívesen fogadunk más segítséget is: például 
a ministránsruhák mosását, segítést a 
templomtakarításban. 

Többi önkéntesünk, munkatársaink 
A templomi virágozást 3 ember készíti. A nagy 
ünnepek virágozása Gáspár Gabus műve. A 
többi vasárnapon felváltva végzik Végh 
Gabriella és lányai, valamint Juhász Zsuzsi és 
lánya Dóri, mind önkéntesen! 
Adventben szombat délelőttönként nyitva volt 
a templom, mert akadtak templomőrzők, 8-12-
óráig. Máskor is nyitva lehetne a templom, ha 
lenne, aki őrizné! 
A plébániai könyvelésben Kopacz Beáta a 
segítőnk. Az anyakönyvek beírását, 
másolását Késmárky István végzi. 
A templom körüli kert rendbetétele és a 
plébániai kert rendezése Hajdu István 
testvérünk keze munkája. Néha akad egy-egy 
segítője, de lehetne több segítő is! 
A plébánia rendjében oroszlánrészt vállal 
Gönczölné Emőke, Balogh Terike, és 
Veszprémi Rózsa: háziasszonyként tesznek 

rendet konyhában, szekrényekben, 
mosdókban. 
Minden héten jönnek önkéntesek perselypénz 
számolásra: Veszprémi Rózsa, Gönczöl 
Emőke, Balogh Teri, vagy mások is, ha 
valamelyikük nem ér rá. 
Az iskolai hittanokat két főállású hitoktatónk 
látja el: Tóth Ildikó és Szuette Ervin. Ezenkívül 
van 3 óraadó hitoktatónk: Barta Angéla, 
Matányiné Regős Timea, és Horváthné Mák 
Mónika. Őket az állam fizeti. A plébániai 
hittanok tartása önkéntes munka. Évek óta 
ingyen végzi az elsőáldozók előkészítését 
Pozsgay Gyuri. Ezenkívül vezeti a vasárnapi 
kis éneket az ovisoknak, és viszi a használt 
ruhákat autójával Vécsre. 
Az ovis hittanosokat, az ifjúsági énekkart is 
önkéntes munkával vezetik: Faltus Krisztina, 
Gáspár Emese, Mátyus Ágota fiatalok. 
Nem lenne heti péntekenkénti 
szentségimádás, ha Gáspár Gabus hetente 
nem telefonálgatna, szervezkedne az őrök, 
imádkozók összeszedésében. 
A rózsafüzér társulat motorja Mihályi Gyula, 
aki telefonálgat, sms-t ír, hogy ne feledjék az 
időpontokat. 
A karitásznak leadott ruhákat Pétervári 
Erzsike és segítői rendezik hetente a 
plébánián. 
Bernolák Melinda ingyenesen vezet női tornát 
a plébánián. (A létszám korlátozott, és telt ház 
van.) 
Nincs portás, állandó gondnok a plébánián. 
Nem lehetne cursillós összejövetel, ha 
Kőrössy Gábor, Bernolák Melinda és segítőik 
nem készítenék elő a terepet, és nem 
tennének rendet utána. 
Van jó szándékú asszony, aki elviszi hetente 
a plébános atya ingjeit vasalni. 
A nyugdíjas klubot szépen vezeti Naszvagyi 
Zsuzsa nyugdíjas énektanárnő. A baba-mama 
klub motorja, szervezője Mihócza Orsolya. 
Minden plébániai csoportnak van vezetője, 
kulcsos embere, akinek bejárása van a 
plébániára, és felel a rendért. 
Önkéntesek nélkül nem működne a plébánia. 
Számodra is van hely! Akár résztvevőként, 
akár úgy, hogy felajánlasz te is valamilyen 
szolgálatot, munkát a templomban, plébánián. 
Adjon az Úr minden plébániai segítőnknek 

ezerszeres lelki békét itt a földön, és 
kincsgyűjtést a mennyre! 

 



Plébániai zarándoklatok - 2018 
Május 1, Szombathely  

Boldoggá avatás 
Május 1-én kedden lesz Brenner János 
vértanú boldoggá avatása Szombathelyen. 
Erre autóbusszal megyünk közösen. 
Visszafelé rövid megálló lesz Celldömölk 
kegytemplomában. A részleteket akkor 
közöljük, amikor nyilvános lesz a boldoggá 
avatás most még csak tervezett programja. A 
következő újságban részletesen írunk a 
nagyszerű életű vértanú papról, Brenner 
Jánosról. 

Május 28-31 
Altötting-Passau 

4 napos zarándoklat Németországba.  
Bajorország szíve: így nevezik a németek 
nemzeti kegyhelyüket, Altöttinget. Boldog 
Gizella sírja Passauban. A világ legnagyobb 
orgonája a passaui dómban. Mariahilf 
kegyhelye Passau  városa fölött.  
Odafelé megálló Markt Sankt Florianban, az 
Ágoston–rendi apátság világörökségi 
műemlék együttesénél. Visszafelé pedig a 
bencés rendi Melki Apátság megtekintése 
szerepel a programban. Ez a leghíresebb 
osztrák barokk építészeti remekmű. 
Szállás Altöttinben a Franziskushaus, 
kapucinus rendi zarándokházban. A német 
zarándokházakban főleg egy ágyas, és két 
ágyas szobák vannak, kényelmesek, 
modernek. Félpanziós ellátás, reggeli-

vacsora: ez a németeknél bőséges. 
Természetesen a részvételi díj tartalmazza a 
belépőket is. 
Költség egy ágyas szobában: 71.000 ft. Két 
ágyas szobában: 67.000 ft.  Az ár 320 Ft/euró 
árig, és 50 fő fizető utas felett garantált. 
Altöttingben 5 műemlék található 500 méteres 
körzetben. Itt van a híres kapucinus kapus 
testvér, Szent Konrád sírja. Évente több, mint 
1 millió zarándok keresi fel Altöttinget. 
Mariahilf kegytemplomát ma pálosok 
működtetik. Mariahilf = Segítő Szűzanya. Ki ne 
szeretne a segítő Szűzanya képe előtt 
imádkozni? Ezernyi hálatábla kíséri a fedett 
lépcsőt a városból a hegyre. 
Építészetileg is gyönyörű városok. Passau 3 
folyó összefolyásánál fekszik: Inn, Ilz és a 
Duna találkozik a városközpontban. 
 

 

 

 Harsányi Lajos: Az égből színméz 
Az égből színméz csörgedez, a légben illat lengedez,  
Mozdul az ég, áll a csillag, ég kapui már kinyílnak.  
Messiásunk születik ma.  
    Ó pásztorok, figyeljetek! Új dalt dalol angyalsereg:  
    Dicsőség a nagy Istennek! Békesség a jó embernek!  
    Messiásunk születik ma.  
Felserkennek a pásztorok, a szívük hangosan dobog.  
Viszik nyájuk kis bárányát, jámbor szívük színaranyát,  
Kisded örömére.  
    Én is sietve elmegyek és elviszem a szívemet.  
    Aranyalma kis Jézusnak, néki adom ajándéknak.  
    Legyen övé mindörökre!     Forrás: Szegedi: Cantus Catholici (1674) 

 

Ferenc pápa mondja: Ahogy a betlehemi pásztorok esetében, úgy a mi szemeink is teljenek el 
megrendüléssel és csodálattal, amikor a kisded Jézusban Isten Fiát szemléljük. Előtte pedig 
fakadjon fel szívünkből a fohászkodás: „Mutasd meg nekünk, Uram, a te irgalmadat, és add meg 
nekünk az üdvösséget” (Zsolt 85,8). 

http://www.magyarkurir.hu/img.php?id=81853&img=o_altt1.jpg


Emlékezés gyermekkori adventre, karácsonyokra 
  Zempléni hegyek között kis faluban 
születtem és nőttem fel, erről szeretnék egy 
két emléket megosztani veletek. A falu csak 
pár száz házból áll, dimbes–dombos utcáival 
és a felújított várral ma már turista 
paradicsommá nőtte ki magát. 
A faluba a hideg és a havazás nagyon korán 
megérkezett. Nagyon szerettük a havazást. 
Kiálltunk az udvarra és tátott szájjal kapkodtuk 
el a hópihéket. Még most is érzem a hideg és 
finom izét. Elkezdődött a készülődés. 
Disznóvágás, szaloncukor készítés, díszek 
készítése. A szaloncukrot cukorrépából 
készítette anyukám. Nekünk, gyerekeknek is 
be kellett segíteni a répa pucolásban. 
Ilyenkor este körülültük az asztalt, 
imádkoztunk, beszélgettünk és tanultuk a 
karácsonyi énekeket. Ha elkészült a 
szaloncukor, akkor zsírpapírt vágtunk össze 
és abba csomagoltuk, majd csokipapírokkal 
díszítettük. A csokipapírokat egész évben 
gyűjtöttük. Sajnos ebből nem sok jutott akkor 
nekünk. 
Ősszel, amikor gombát gyűjtöttünk, az 
erdőben járva a fenyőfa tobozait is 
összeszedtük, amit felhasználtunk a 
karácsonyfadíszekhez. Tehát a tobozokat és a 
diót ezüstszínűre festettük. Papírlapokat 
különböző színűre festettünk, majd csíkokra 
vágtuk és láncszemeket készítettünk belőle. 
Mind ez több estén keresztül történt. Ilyenkor 
az egész család együtt volt és boldogok 
voltunk. Nagyon sokat imádkoztunk, 
énekeltünk és különböző történeteket 
hallgatunk nagyapánktól, édesapánktól. 
    Minden reggel korán keltünk és részt 
vettünk a roráté misén, majd iskolába 
mentünk. A templom a falu közepén, a 
dombtetején van, viszont az iskola a domb 
alján. Emlékszem arra, hogy a templomnál az 
utcán ráültünk a táskánkra és az iskoláig így 
csúsztunk le. Persze a táskánk sokszor bánta 
az ilyen csínytevésünket, de nagyon élveztük 
ezt a mókát. Szüleink annyira nem, de mindig 
megbocsájtottak. 
Édesapám bátyámmal együtt esténként 
betlehemes játékokra készült. 

Mi pedig daráltuk a mákot, törtük a diót és 
édesanyámmal készítettük a finom kalácshoz. 
Apukám és nagyapám egyik reggel fűrésszel 
a kezében elindultak az erdőbe fenyőfáért. 
Mindig nagyon szép fát hoztak, ez lett a mi 
karácsonyfánk. Amikor még nagyon kicsik 
voltunk, akkor a szüleink díszítették a fát. 
Abban az időben a Jézuska hozta a 
karácsonyfát és az ajándékokat. Később a 
szüleim elmondták, hogy nem a Jézuska 
hozza az ajándékot, hanem tőlük kapjuk. Ez 
számomra egy kis csalódást is okozott. Ettől 
kezdve már mi díszíthettük a fát és boldogan 
segítetünk mindenben. Közben édesanyám 
nagyon finom süteményeket, kalácsot, 
kenyeret és ”bobájkát” sütött. Mi gyerekek az 
ajándékot a szüleinknek mindig az iskolában 
készítettük, és az általában egy kis rajz volt. 
Karácsony előtt mindig szófogadó gyerekek 
voltunk. Minden nap rendesen térdepelve 
imádkoztunk és nagyon sokat segítettünk a 
szüleinknek. Nagyon szerettem ezeket az 
estéket, mert együtt volt a család. 
Elérkezett a várva várt nap. Délután 
karácsonyfa díszítés, majd hat órakor körbe 
álltuk a feldíszített fát, elénekeltük a „Menyből 
az Angyalt”, imádkoztunk és utána a vacsora. 
Nálunk a menü mindig savanyú káposztából 
készült leves hússal, füstölt kolbásszal és 
gombával volt, valamint mákos bobájka (kifli). 
Természetesen minden étkezés előtt és után 
közösen imádkoztunk. 
Ezután kántálni mentünk a faluba. A házak 
ablak előtt megálltunk, és megkérdeztük: 
Szabad-e az Istent dicsérni? Ha igen volt a 
válasz, akkor elénekeltük a „Menyből az 
Angyalt”. Minden szomszédhoz és a falu 
összes házához elmentünk. Csak az éneklés 
után hívtak be a házba. A falu bejártával már 
éjfél is lett. A falu apraja és nagyja mind a 
templomba vonult, ahol elkezdődött a 
betlehemes játék, ezután pedig az éjféli mise. 
Mi így ünnepeltük a kis Jézus születését 
együtt és boldogan. Hazafelé mindenkitől így 
köszöntünk el: ÖRÖMHIRT HOZTUNK, 
MEGSZÜLETETT A KIS JÉZUS!   
                                                Pétervári Éva 

 

Irodai szolgálat: 
Az irodai szolgálat új rendje: szerda és péntek délután 15.00-17.30 óráig a plébánián. 
Természetesen a plébános atya megtalálható a szentmisék után, és telefonon való egyeztetéssel 
más időpontokban is! (06-30-436-2441) 



Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 

NEK  ed 
„Készítsétek az Úr útját, egyengessétek 
ösvényeit” (Lk 3,4)  
Akár a címben szereplő szentírási mondat is 
lehetne a NEK előkészítésének szlogenje, 
mert ahhoz, hogy 2020-ban igazi ünnep 
lehessen, készítenünk kell az Úr útját a 
szívünkben. 
Karácsonyra is készülünk sok mindennel, s 
olyan lesz az ünnepünk, amilyenre alakítjuk. A 
sütés-főzés, ajándékvásárlás mellett a lelki 
készület is formálja az ünnepünket. 
    S mindeközben „szállást keres a szent 
család”. Be tudom-e fogadni őket? 
Egy saját helyzetemet szeretném elmesélni 
nektek. Az elmúlt héten a szokásos módon,  
csütörtökön mentem a templomba, hogy a 
szentségimádási táblázat üresen maradt 
helyeit betöltsem. Ránéztem a jelentkezési 
táblázatra, s belém nyilallt, hogy a következő 
alkalom szenteste előtt két nappal lesz. Ez 
mindenkinek nagyon sűrű, nekem is sokkal 
egyszerűbb lenne, ha kihúznám és 
megkérném Zoltán atyát, hogy hirdesse ki, 
hogy elmarad. Aztán jött a gondolat, hogy 
megkérdezem Jézust. Betérdeltem imádkozni 
a templomba. Egy idő után eszembe jutott, 
hogy az ambón ott van az olvasmányos könyv, 
abból kérek választ. Felütöttem, s a rézkígyó 
történeténél (Mózes 4. könyve 21,9) nyílt ki.  
Nekünk is itt a lehetőség, hogy feltekintsünk 

Jézusra ebben a „megmart”, betegre hajszolt 
világban és lelassítsunk az ünnep előtt. 
Számomra ez az igehely egyértelmű válasz 
volt. De ha rajtam múlt volna…. 
Kérdezzétek ti is Jézust! 
     Köszönöm mindenkinek, aki meghallotta a 
hívást és akár ezen a pénteken, akár az év 
többi péntekén szolgál jelenlétével az Úr előtt 
és ezzel lehetőséget ad azoknak is, akik csak 
rövidebb időre szeretnének/tudnak betérni a 
sekrestyébe/kápolnába. 
Magam részéről hatalmas erőnek és 
kegyelmek forrásának tartom azt az órát, amit 
ott töltök az Úrral. Gondolom, ebben mások is 
meg tudnának erősíteni. Gyakran jön a 
kísértés, hogy mennyi dolgom lenne, amit ez 
alatt az óra alatt elvégezhetnék, ahelyett, hogy 
itt ülök. De azt is megtapasztalom, hogy az 
erő, amit Jézus jelenléte ad, utolérhetetlen.  
Isten cselekedni akar közöttünk! Ő a válasz 
mindenre! 
Mint ahogy advent harmadik vasárnapi 
olvasmányaiban is olvastuk:  
„Mert amint a föld megtermi növényeit, és a 
kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjasztja ki 
az Úristen az igazságot, és a magasztalást 
minden nép színe előtt.(Iz 61,11) 
„Aki meghívott benneteket, az hűséges, és 
végbe is viszi.”(1Tessz 5,24) 
Áldott, kegyelmekben gazdag ünnepeket 
kívánok!                                    Gáspár Gabus 

 

Karácsony kántorunk szemével 

Szeretet, de csak két napig...? 
Sokat hall mindenki innen-onnan ilyenkor 
decemberben a Karácsony előtti időről, az 
Adventről. Persze azt, hogy az Advent mit is 
kellene, hogy jelentsen már sokan 
elfelejtették. Köszönhető ez a 
bevásárlóközpontoknak, és a médiának. 
Nehéz dolog úgy karácsonyt ünnepelni, hogy 
már novemberben a „Csendes éj...”, és  
„ ...vegyél fel hitelt a karácsonyi 
ajándékvásárlásra...” szól a hangszórókból. 
Az Adventi időszak lényege a várakozás, 
készület az Úr jövetelének ünneplésére. Kicsit 
visszaveszünk a tempóból, többet 
foglalkozunk a körülöttünk élőkkel és 

magunkkal: igen, magunkkal, a lelkünkkel. 
Azzal, akik vagyunk. Akinek Isten teremtett 
minket. Vajon miért van az, hogy ilyenkor az 
ünnep környékén megnövekszik az 
öngyilkosságok száma? Nem csupán azért, 
mert őt már nem szereti senki. Talán inkább 
azért, mert már önmagát sem találja. Elveszett 
a nagy forgatagban, nem tudott magával, a 
lelkével, Istennel foglalkozni. Nemcsak 
ilyenkor, ebben a két napban van szükség 
arra, hogy szeressük és megajándékozzuk 
egymást. 
Nemrég fültanúja voltam az egyik bevásárló- 
központban egy telefonbeszélgetésnek. A 



fiatalember állt a polc előtt, ahol „csak most, 
csak önnek” akcióban, ajándékcsomagok 
voltak, mindegyikben ugyanaz a 3-4 termék. 
Felhívja – gondolom - a feleségét, és a 
következőt hallom: „Ezt találtam, ennyiért, 
ebből veszek 8-at és le van tudva mindenki”.  
Ezután én tovább mentem, és kicsit 
elszomorodva gondolkoztam a hallottakon. 
Ennyi lenne manapság a Karácsony? Letudjuk 
az ajándékvásárlást fél óra alatt, otthon talán 
becsomagoljuk, Szenteste összejövünk, 
eszünk, beszélgetünk egy jót, és minden 
megy tovább, ahogy szokott? Azért várjuk a 
Karácsonyt, mert végre nem kell dolgozni 
menni? Vagy mindenkinek panaszkodunk, 
hogy mennyi dolgom van még ezzel a 
Karácsonnyal? Főzés, sütés, takarítás, 
bevásárlás, és még megannyi minden... 
 

Adventi koszorúkötés a plébánián: az 
önkéntes segítő Melegh Panni volt. 

 

 
 
Sajnos nagyon rossz irányba megyünk, ha 
ennyi lenne csupán a Karácsony: két napig 

tartó Szeretetünnep. Isten nem két napra adta 
magát nekünk, hanem örökre. Nem két napra 
halmozott el minket, arra méltatlanokat a 
szeretetével, hanem örökre. A gyermekei 
lettünk mindannyian, és ezért állandóan és 
kifogyhatatlanul szeret minket. Ezért is mondja 
Jézus, hogy bármit tesztek embertársaitokkal, 
velem teszitek. Mindenkiben ott lakozik 
Krisztus. Ezért nem szabad félnünk attól, hogy 
ne csak két napig szeressük egymást. Isten a 
szeretetét naponta kinyilvánítja felénk. 
Hogyan? Minden nap csodát tesz velünk. Nem 
nagy és világra szóló, címlapra való csodát. 
Apró, alig észre vehető csodákat. Bagatell 
példa, de talán érthető. Kicsit késve indultam, 
elérem-e vajon a buszt? Odaérek a 
buszmegállóba? Aztán éppen akkor 
megérkezik. Mit mondunk? Hála Istennek! Mi 
volt ez? Egy ajándék, egy csoda, amit 
tudatosan kell megköszönni Istennek. Millió 
ilyen hétköznapi dolgot lehetne még sorolni, 
ami naponta történik velünk. Megköszönjük 
Istennek, akinek a szeretetéből létezünk? Az 
egymás iránti szeretet nem a drágábbnál 
drágább ajándékokban kell, hogy kimerüljön 
ebben a két napban, hanem az év többi napján 
az apró figyelmességekben, amik a 
szeretetből fakadnak. Ha el tudjuk fogadni ezt, 
és hinni tudunk, hogy Krisztus annyira szeret 
minket, hogy feláldozta magát értünk, akkor mi 
miért ne tudnánk annyira szeretni 
felebarátainkat, hogy csak egy kicsit adunk 
magunkból, a szeretetünkből naponta. 
Kívánom, hogy a Karácsony legyen 
mindenkinek egész éven át tartó 
Szeretetünnep! 

   Kruppai Tamás kántor 

 

MISA – KÉT GYERMEK A JÁSZOLBAN! 
 

Az orosz oktatásügyi minisztérium 1994-ben két külföldi misszionáriust bízott meg azzal, 
hogy dolgozzák ki a bibliai alapelveken nyugvó iskolai etika-tananyagot. Arra is fölkérték 

őket, hogy börtönökben, tűzoltóságon, rendőrségen, valamint egy nagy árvaházban is 
tanítsanak. Később elmesélték árvaházi élményüket: 

 
„Közeledett a karácsonyeste. Árváink 
életükben először hallották a karácsonyi 
történetet! Elmeséltük nekik, hogy József és 
Mária elment Betlehembe, de már nem volt 
hely számukra a fogadókban. Aztán hogyan 
született meg Jézus egy istállóban, és hogy 
fektették szülei egy jászolba. Amíg 
beszéltünk, a gyerekek és a nevelők 

lélegzetvisszafojtva hallgattak bennünket. 
Némelyikük a szék legszélére csúszott, 
nehogy egy szót is elmulasszon abból, amit 
mondunk.  
Amikor véget ért a történet, minden gyereknek 
adtunk három kis darab kartonpapírt, amiből 
egyszerű jászlat készíthettek. Kaptak egy kis 
sárga szalvétadarabot is, amit azután az 



útmutatásunk szerint vékony csíkokra téptek, 
és szalmaként a jászolba tették. Világosbarna 
filcből babaformákat vágtunk ki, egy régi 
hálóingből pedig négyszögű flanel darabokat, 
hogy a babáknak takarója is legyen. A 
gyerekek serényen dolgoztak, hogy 
összeállítsák apró jászlaikat, én pedig 
körbejártam közöttük, hogy segítsek, ha 
valamelyiküknek szüksége lenne rá. Minden 
rendben ment. Aztán ahhoz az asztalhoz 
értem, amelyiknél a hat év körüli kis Misa ült. 
Éppen elkészült a munkájával. Amikor 
szemügyre vettem a jászlát, elképedtem, mert 
nem egy, hanem két baba feküdt benne. 
Gyorsan hívtam a tolmácsot, hogy 
megkérdezzem a kisfiútól, miért így készítette 
a jászolt. A fiúcska széttárta a karjait, 
elgondolkozva nézte a pici jászlat. Aztán nagy 
komolyan belefogott a karácsonyi történet 
elmesélésébe. 

 
Életében először hallotta ezt a történetet, 
úgyhogy meglepett, milyen pontosan 
emlékszik rá. Amikor ahhoz a részhez ért, 

hogy Mária a kis Jézust a jászolba fektette, 
innen egészen sajátos módon folytatta: 
„Amikor Mária a babát a jászolba tette, Jézus 
rám nézett, és megkérdezte, hogy hol lakom. 
Elmondtam neki, hogy nekem se mamám, se 
papám, se otthonom nincs. Akkor Jézus azt 
mondta, hogy lakhatnék nála. Azt feleltem, 
hogy ez nem megy, mert én nem tudok neki 
ajándékot adni, mint mások. De annyira 
szerettem volna Jézusnál lakni! 
Gondolkodtam, nincs-e valamim, amit 
odaajándékozhatnék neki. Eszembe jutott, 
hogy melegíthetném őt. Úgyhogy 
megkérdeztem Jézust: – Ha melegen tartalak, 
az olyan lenne, mint egy ajándék? Jézus erre 
azt felelte: – Ha melegen tartanál, az volna a 
legszebb ajándék, amit valaha is kaptam. 
Akkor befeküdtem mellé a jászolba, és Jézus 
rám nézett, és azt mondta, hogy most már vele 
maradhatok – mindig.” 
Mire Misa befejezte a történetét, elöntötték 
szemét a könnyek, és megállíthatatlanul 
patakzottak végig az arcán. Arcát kezébe 
temette, és fejét az asztallapra hajtotta. Két kis 
válla csak úgy rázkódott a keserves 
zokogástól. Ez az árva kisfiú talált valakit, aki 
sohasem hagyná el vagy bántaná őt. Valakit, 
aki mindig vele lesz. Megtanultam: nem az 
számít leginkább, hogy mink van az életben, 
hanem hogy kicsodánk.” 
Ismeretlen szerző. Átvéve a Talita keresztény 

női magazinból.  (http://talita.hu/) 

 

További híreink 
Használtruha átvétel 
A karitász használtruha átvétel január 8-ig 
szünetel a plébánián. Utána várunk jó 
állapotban levő használt ruhát. Általában nem 
a nagypapa, nagymama hagyatékát, annak 
csak kis részét. Olyat, amit az adakozó is 
felvenne, de kihízta, megunta, stb. ezért 
odaajándékozza a szegényeknek.  
Ruhát irodaidőben lehet leadni a plébánián. 
Természetesen lehet hozni használt játékot, 
apró jó állapotban levő háztartási eszközöket 
is. A leadott ruhák Vécsre kerülnek, a kis 
Mátraalji szegény faluba. 
 

Karitasz ruhaosztás a plébánián, november 
26-án, vasárnap délután. Mintegy 60 ember 
jött el válogatni, és vitt haza egy nagy csomag 
ruhát…. 
  

http://talita.hu/


Egyéb hírek, reklám helyett…… 
 

Díjszabás 
Főpásztorunk, Erdő Péter bíboros úr 
határozata szerint a 2018-as esztendőben is 
maradnak a már öt éve érvényes díjak 
egyházmegyénkben. Csendes szentmise (a 
kántor szabadnapjain) 1500 Ft. Orgonás 
szentmise, 3300 ft. Temetés 27.500 ft.  
Esküvő 52.000 ft. virágdíszítéssel együtt. 

Felnőtt bibliaóra 
Minden csütörtök este 18.30 órakor a 
plébánián. Nem csak biblia magyarázat, 
hanem katekézis, aktuális kérdések is szóba 
jönnek, közös imádkozás. Mindenki számára 
nyitott! 

Fiatal felnőttek hittanja 
Kéthetente csütörtök este 19.45-kor a 
plébánián. Aktuális hitbeli kérdések 
megbeszélése. A következő alkalom, január 4, 
csütörtök este. 

Rózsafüzér ima 
Hónap elsőpéntekén és 13. napján az esti 
mise előtt, 17.30-kor! 
 

Ministráns kirándulás az őszi szünetben: 
Vác-Hétkápolna 

 

 
 

Szentségimádás 
Minden pénteken csendes szentségimádás 
van a sekrestyében, 8.00-17.00 óráig. Ha 
valaki rendszeresen tudna vállalni egy-egy óra 
imádkozást, jelentkezzen! Bárki betérhet akár 
egy-egy perc imára is! Jézus vár!

 

Ferenc pápa üzenetei a szeretetről 
 

Önátadás és megbocsátás 
A család egy nagy edzőterem az odaadás és 
a kölcsönös megbocsátás gyakorlására, ami 
nélkül semmilyen szeretet nem tud tartósan 
megmaradni. Önátadás és megbocsátás 
nélkül a szeretet nem marad meg, nem lesz 
tartós. 
Jobb adni 
A szeretet nem romantika: a szeretet 
önfeláldozó, figyelmes, fáradságba kerül, a 
szeretet a szegények felé fordul, nagyobb 
öröme van abban, amit ad, mint amit kap. 
Másként semmi köze nincs ahhoz, amit 
keresztény szeretetnek nevezünk. 
Az igazi szeretet alapelvei 
A tetteken, nem pedig a szavakon keresztül 
szeretünk. A szó elszáll, ma még van, de 
holnap már nem lesz. A szeretet lényege az, 

hogy adunk, nem pedig az, hogy kapunk. Aki 
szeret, az ad dolgokat, életet, önmagát adja 
Istennek és másoknak. Aki nem szeret, aki 
önző, mindig csak kapni akar, mindig birtokolni 
akar dolgokat, előnyökre törekszik. Ezzel 
szemben a mi szívünk legyen mindig nyitott. 
Ha Istenben élünk, akkor Isten bennünk él. 
Maradjunk meg Isten szeretetében. 
A szeretet az élet vigasza 
A teremtő Isten kreativitással áldja meg 
azokat, akik úgy élnek, ahogy a gyermekei. 
Ezáltal megtanulják új szemmel nézni a 
világot, a szeretet és a remény fényében 
megvilágítva. Ezzel a tekintettel nézve a többi 
embert nem leküzdendő akadályokat látunk 
bennük, hanem befogadásra váró testvéreket. 
Így fedezzük föl - Don Guanella szavaival -, 
hogy a felebarát iránti szeretet az élet vigasza. 

 

Főplébánia Hírlevél 
Az Újpesti Egek Királynéja Főplébánia időszaki lapja. Megjelent 750 példányban. 
Felelős szerkesztő: Horváth Zoltán plébános. Nyelvi lektor: Mátyus Norbert. 
A következő lapszám nagyböjt elejére jelenik meg. 
Újpesti Egek Királynéja Főplébánia. 1041 Budapest, Szent István tér 21. Tel: 369-2895 
e-mail: iroda@egekkiralyneja.hu.  Honlapunk: www.egekkiralyneja.hu – rendszeresen frissül. 

mailto:iroda@egekkiralyneja.hu
http://www.egekkiralyneja.hu/

