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     Védőszentünk, Egek Királynéja ünnepe 
 

Add Urunk, hogy Szűz Mária, Egek Királynéja közbenjárására 
kéréseink, imáink meghallgatásra találjanak egyházközségünk 

gyarapodásáért. 

Örülj, vigadj tisztaságban kivirágzott anyaság,  
angyali ártatlanságban tündöklő menyasszonyság.  
Mária, Mária, Egek Királynéja, bűnösök szószólója.  
 
Körülvett a mai napon az angyali sokaság,  
mert megkoronáz ma téged a teljes Szentháromság.  
Mária, Mária, Egek Királynéja, bűnösök szószólója.  
 
Mint Istennek szent jegyesét, az angyalok csodálnak,  
magasztalnak, mint aráját a mennyei Királynak.  
Mária, Mária, Egek Királynéja, bűnösök szószólója.  
 
Tebenned feltaláltatnak nap és hold ékessége,  
azért választott magának az Isten bölcsessége.  
Mária, Mária, Egek Királynéja, bűnösök szószólója.  
 
Mondván: jöjj fel, én kedvesem, ma ím megkoronázunk,  
a mennyekben, mint királynőt szent trónnal jutalmazunk.  
Mária, Mária, Egek Királynéja, bűnösök szószólója.  
 
Az egeknek egeiben a harsonák zengenek,  
az angyalok szent karai a Szűznek örvendenek.  
Mária, Mária, Egek Királynéja, bűnösök szószólója. 

Marczell Mihály atya imája Egek Királynéjához: 
Szűz Mária, Egek Királynéja!  
Az angyalok és a szentek is boldogan vallanak királynéjuknak, aki engedelmességeddel a 
gyönge emberi testet megdicsőítetted és a teremtményi mivoltot felmagasztaltad. 
Istenanyaságod megmutatja a bukott angyaloknak, hogy nem méltatlan az Istennek emberi 
testet felvenni és engedelmeskedni az emberek üdvössége érdekében. Te pedig, szintén 
buzgó engedelmességből, az ördög legnagyobb bosszúságára minden Isten előtt kedves 
értelmes teremtménynél többet tettél értünk! Ámen. 

  

 

Neunkirchen a. Brand bajor 
kisváros templomának Egek 

Királynéja szobra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neunkirchen a. Brand 



Májusi plébániai zarándoklat 

Gömöri zarándoklat 
Amikor Zoltán atya bejelentette a tavaszi 
zarándoklat helyszínét és időpontját, rögtön 
tudtam, hogy ott a helyem, azonnal 
jelentkeztem, természetesen Gáborral együtt. 
Egészen kis gyermekkorom óta szeretek 
kirándulni, felfedezni a természeti, történelmi, 
kulturális és vallásos értékeket. Szeretek 
megpihenni egy-egy templom csendjében, 
egy imába töltekezni. Ez így volt most is, 
többek között, amikor a csetneki evangélikus 
templomot látogattuk meg, amelyben XIV., 
XV., és XVI.  századi falfestményeket tártak 
fel, vagy a pelsőci gótikus templomban, 
valamint a rozsnyói Szűz Mária 
Mennybevétele-katedrálisban.  
A természeti értékek közül meglátogattuk a 
Gömörben található kilenc világörökségi 
barlangból az ochtinai aragonitbarlangot, 
amely Európában egyedülállónak számít 
csodálatos aragonitképződményeivel és a 
gombaszögi cseppkőbarlangot, amelyben 
különleges szalmacseppkövek találhatóak. 
Sétát tettünk a Szádelői szurdokvölgyben a 
csörgedező patak mellett, a meredek 
sziklacsúcsok között. A közeli esőzéseknek 
köszönhetően a fák teljesen kizöldültek, a 
patak sebesen rohant lefelé a hegyről az út 
mellett szorosan odabújva a sziklákhoz, 
egészen varázslatos tájat mutatva. 

Kiemelkedő élmény volt a betléri kastély 
gyönyörű főúri termei között sétálni, valamint a 
krasznahorkai Andrássy-mauzóleumot 
meglátogatni. 
Ezeken a zarándokutakon különleges 
szentmisékben is volt részünk. Ilyen volt 
többek között az indulás napján a 
Mátraverebély-Szentkúti kegyhelyen tartott, 
vagy például a zárónapon - szintén már 
Magyarországon - a Tornaszentandrás Árpád-
kori műemlék templomában tartott mise, 
hiszen a zarándokutakon elsődleges az Isten 
jelenlétének megtapasztalása. 
Jó volt megélni magyarságunkat 
Várhosszúréten, ahol a szállásunk volt. 
Különleges szeretettel fogadott bennünket 
mind szállásadónk, mind pedig a falu lakói. 
Olyan törődést, figyelmet kaptunk, amelyet itt 
Budapesten a dobozházak rengetegében nem 
tapasztal meg az ember. 
Bátorítok mindenkit, gyertek, vegyetek részt a 
plébániai programokon minél többen. Ezek a 
programok nekünk készülnek azért, hogy 
olyan emberek között legyünk, akik közös 
világnézetet vallanak, hogy megtapasztaljuk a 
Jó Isten szeretetét és erősítsék a 
közösséghez való tartozás érzését, amely úgy 
gondolom, hogy a mai világban nagyon fontos 
számunkra.              Faltusné Sánta Krisztina 

 

KERESS MAGADNAK EGY JÓ KÖZÖSSÉGET… 
Isten bennünket közösségre hívott. 
Szükségünk van egymásra ahhoz, hogy 
biztonságban legyünk, hogy egymást 
boldogítsuk, hogy egymás mellett létezzünk, 
lélegezzünk, örvendjünk és szomorkodjunk, – 
és ami talán a legfontosabb: hogy befelé 
növekedjünk! Légy türelmes és keress, vagy 
alapíts magadnak egy jó közösséget!  
„Ahol ugyanis ketten vagy hárman 
összegyűlnek a nevemben, ott vagyok 
közöttük.”  
Milyen a jó közösség? 
A jó közösség először is segít abban, hogy 
megismerd önmagad. Az önismeret nagyon 
fontos ahhoz, hogy befelé növekedj, és hogy 
egyre értékesebb légy. Honnan ismernéd meg 
még jobban önmagad, ha nem lennének 
melletted társak, akiknek tükör-szemében 
igazi önmagadat nézegethetnéd? 

A jó közösség, másodszor pedig befogadó. 
Milyen szerencsés az, aki körül olyanok 
vannak, akik önzetlenül, minden visszafizetés 
nélkül adnak neki abból, amijük van: időt, 
törődést, együttérzést, odafigyelést, jó 
szavakat…Milyen szerencsés az, aki olyan 
közösséghez tartozik, amelynek tagjai 
szüntelenül ezt a visszhangot küldik feléje: 
elfogadunk olyannak, amilyen vagy.  
Egy ilyen megtartó közeg nagy erő a 
hétköznapokban! Fontos vagy, számítanak 
rád, felelősséged van. Nélküled nem kerek az 
egész! Rendszert ad az életedbe, hogy fix 
programod van a hét egyik estéjére, amit 
Istenre szánsz. 
A plébániai közösségnek te is fontos vagy, 
gyere és vegyél részt programjainkon, hogy 
megtalálhasd azt a helyet, ahol pont Rád van 
szükségünk!                 Major-Faltus Krisztina 



Mit jelent nekem a Szent Doma közösség? 
2017-ben alakult meg a Szent Doma 
imacsoport, melynek tagjai kéthetente 
keddenként gyűlnek össze a plébániánk 
kápolnájában. Nagyon hálás vagyok azért, 
hogy én is a nyolc fiatal Szent Domás lány 
egyike lehetek.  

 

Az elmúlt két évben ez a közösség életem 
nagyon meghatározó és jelentős részévé vált. 
Most azt szeretném leírni, hogy nekem mit is 
jelent ez. 
    Először is olyan alkalmakat, ahol közösen 
éljük meg a hitünket, és gyakoroljuk azt, mind 
a dicsőítéssel, mind az imákkal, és 
tanúságtételekkel. Ahol lehetőségünk van a 
fejlődésre ezen a téren, építkezni tudunk 
lelkileg, és nem kell szégyellenünk 
gyengeségeinket egymás előtt. Olyan 
közösséget, ahol egymás bizalmasaivá válva 
oszthatunk meg magunkról bármit, tudván azt, 
hogy az ott elhangzottak köztünk is fognak 

maradni. Olyan fiatalokat, akik hasonló 
nehézségekkel küzdenek, hasonló dolgokon 
mennek vagy mentek keresztül, mint én, 
akiktől tanulhatok, tanácsokat, és támogatást 
kapok. Olyan barátokat, akikre mindig 
számíthatok, akik elfogadnak, és úgy 
szeretnek, ahogy vagyok. 
      Az alkalmak olyan minőségi időt, amely 
kizökkent a világ magával rántó, felgyorsult, 
folyamatos pörgéséből. Olyan eltöltött órákat, 
perceket, amelyeket a Jóistenre szánhatok, 
valamint amik a javamat szolgálják, és 
töltekezhetek belőlük. 
     Olyan kapcsolatokat, amikért bizony tenni 
és dolgozni kell, de nagyon megéri. Olyan 
nehézségeket, amelyek megtanítanak arra, 
hogy mennyire fontos az összetartás, és 
rámutatnak arra, hogy küzdenünk kell azért, 
ami fontos nekünk. 
     Ezek mellett viszont olyan örömteli 
élményeket, és boldog pillanatokat, amelyeket 
soha nem fogok elfelejteni. Annyi szeretetet, 
amennyinél többet nem sok helyen kapok. 
Olyan lányokat, akik között remekül 
megtaláltam a helyem, és igazán jól érzem 
magam. 
Ezért lett számomra nagyon fontos a mi kis 
közösségünk. Remélem, hogy még sokáig 
együtt leszünk, és köszönök nektek mindent, 
lányok!                                       Lovas Dorka 
 
 

 

Nyári hittanos tábor 
 

 Július közepén hittanos táborban voltunk 
Salgóbányán, 43-an. 
    Sok jó játék volt, de imára is jutott idő. 
Hétfőn megérkeztünk és megkaptuk a 
csapatkendőket utána a friss csapatainkkal 
sportversenyen vettünk részt este pedig mise 
után éjszakai kalandtúra volt. Kedden 
felmentünk Salgó várába utána folytattuk a 
sportversenyt. Szerdán felmentünk a Karancs 
hegyre és misét tartottunk a határ mellett. 
Csütörtökön megint csapatversenyek voltak, 
de délután elmentünk strandra is. Pénteken  is 
kirándultunk a mára már Szlovákiához tartozó 
Somoskő várához. Szombaton 
összepakoltunk mise és játék után indultunk 
haza. 

 
 
   Nagyon-nagyon jó helyen töltöttem el ezt a 
hetet. Remélem, hogy jövőre is ilyen jó 
táborunk lesz.                         Pirositz Márton 



Házasságok, lakodalmak, esküvők, évfordulók 
Mostani lapszámunk központi témája a család, a házasságkötés 

 

Június 21, a 20 évforduló:  a megható ünnep
Az első, amiről beszámolunk. Végh Zsolt és 
Gabi házasságkötésének 20. évfordulója. 
Június 21. Szentmise keretében, az öt gyerek: 
Amarilla, Bogi, Zsolt, Kíra és Marci 
közreműködésével. Az egész család szép 
díszmagyarban kérte az Úr áldását. (és kapta 
meg Zoltán atya közvetítésével.  
Még sok ilyen szép házassági évfordulót 
szeretnék bonyolítani! 
Domján Károly - Bajusz Margitnak 50 éves 
áldást adtam a nyáron. 

 
 

Július 6, szombat:  a 3 papos esküvő 
Interjú plébániánk tagjaival Gáspár Emese és Babay Boldizsár esküvőjéről 

Mint azt sokan tudjuk, Emese és Boldi július 6-
án összeházasodtak. Plébániánkról sokan 
részesei lehettünk ennek az örömteli 
ünnepnek, ezért megkérdeztem közösségünk 
néhány tagját az esküvővel kapcsolatos 
érzéseiről, élményeiről. 
- Lovas Dorka: Milyen érzés volt a lányodat az 
oltárnál látni? 
- Gáspár Gabus: Nemrégiben azt kérdezte 
tőlem valaki, hogy mi volt az elmúlt időszakban 
az az esemény, ami felhőtlen örömmel járt az 
életemben. Nyilván Emeséék esküvője volt az 
első, ami eszembe jutott. Nagy készület után, 
amiben volt nehéz és örömteli pillanat, akkor, 
amikor már az oltár előtt álltak csak az öröm 
volt bennem és igazán akkor tudatosult, hogy 
ez a menyasszony nem egy kedves ismerős, 
hanem a lányunk. Nagyon megható volt a 
szertartás elején az introitus szövege, ami 
máig itt van a fülemben, és mint áldás szoktam 
értük újból és újból mondani. 
- L.D.: Hogyan élted meg, hogy a nővéred 
esküvőjén te voltál a tanú? 
- Gáspár Gyöngyös: Kezdésként szeretném 
elmondani, hogy mikor és hogyan is történt a 
felkérés! Ha jól emlékszem január volt és épp 
családi telelésen voltunk. Már este volt, mikor 
bementem a szobánkba, ahol Emese és Bori 
épp beszélgettek, mikor is megkérdeztem 
Emesét, hogy most kérte fel a Borit, hogy 
legyen a tanúja (korábbról úgy tudtam, hogy ő 
lesz), de Emese válasza más volt, mivel Borit 
a dekoráció készítésével bízta meg. 

Kíváncsiságból rákérdeztem, hogy akkor ki 
lesz a tanúja? Emese válasza az volt, hogy Te 
vagyis Én! Hirtelen azt hittem csak viccel, 
ezért visszakérdeztem, hogy de most 
komolyan ki lesz? Erre ő felkért rendesen, 
hogy szeretné ha én lennék a tanúja, ezek 
után rögtön rávágtam, hogy nagyon szívesen, 
de azért ezt is sokkolódva, hisz ez nem 
akármilyen feladat. A kérdésre visszatérve, 
számomra nagyon megtisztelő, különös és 
örömteli volt, hogy átélhettem egy ilyen fontos 
szerepet.  Nagyon jól esett, hogy rám gondolt 
Emese, azóta is óriási boldogság van a 
szívemben, hogy én lehettem a nővérem 
tanúja. 

 
- L.D.: Mi fogott meg legjobban Nikodémus 
atya prédikációjában? 
- Dörgő Bori: Tetszett az, ahogy beszélt és 
amiről beszélt az atya. Nagyon személyes 



volt, látszott, hogy ismeri Boldit és Emesét. Jó 
volt látni, hogy milyen szabadon beszélt, 
gesztikulált, kiállt középre, és megszólította az 
ifjú párt. Korábban még nem láttam 
forrasztópákát templomban, ez a szemléltetés 
is még érdekesebbé tette a prédikációt. 
- L.D.: Melyik étel ízlett a legjobban az ünnepi 
vacsorán? 
- Mátyus Vince: A húsleves nagyon finom volt, 
de a "hab a tortán" a fagyitorta volt. 
- L.D.: Ha visszagondolsz Emese és Boldi 
lagzijára, mi az, ami elsőként eszedbe jut, és 
a legintenzívebb emlékként él benned? 
- Tarcsi-Veres Attila: Emese és Boldi 
esküvőjére nagy szeretettel emlékezem 
vissza. Emese, mint kántort keresett meg, és 
azt kérte, hogy az egyházzene ne legyen 
minden csapból folyó „kultúrmoslék” (itt kérek 
bocsánatot Wagnertől, és a mitológiai 
Lohengrintő) hanem a zene szárnyain 
szálljanak Isten üzenetei, a Szentírás szavai. 
Így történt, hogy a „tam-tam-tataaam” helyett 
inkább hálaadásról énekeltem, és hitet, 
reményt, szeretet kértem az Úrtól 
házasságukra. Ez az esemény lélekben 
engem is visszaemelt a szent egyházzene 
oltárához, és a liturgikus térben egészen 
elillanó zenei áldozattal improvizálhattam a 
bevonuló zenéjüket.  
És a lakodalom? Nos szokták mondani az 
öregek, hogy „ahol nincs, ott az Isten sem 
talál”. Hát itt biza volt minden. Volt itt eszem-

iszom, dinom-dánom, heted hét országra 
szóló csörte, vonatos tánc, és állapotos 
feleség a jobbomon. Nagyon finom étkek 
gondoskodtak arról, hogy pocakomon az 
inggomb pattanásig feszüljön, amikor 
legényest roptam a menyasszonyi tánc 
keretében Emesével. A zenész úgy húzta, 
hogy hangszerében az anód-katód kötések, 
az ellenállások, transzformátorok szinte sírtak 
Boldi forrasztó pákája után,.de ez így volt jó, 
és kellett, mint villamosmérnöknek az 
amperszag. Nagyon jól éreztem magam én is, 
Erika is. Némi székelyes szófordulattal 
kifejezve magam, „a lefedés alatt ott voltunk 
tük es, s münk es”. Legyetek nagyon 
boldogok. 
- L.D.: Mit kívánsz az ifjú házaspárnak? 
- Mátyus Norbert: Először is boldog életet, 
legyenek boldogok egymás mellett, és 
egymással. Élvezzék a családot, lehetőleg sok 
gyerekkel, hogyha így akarják, vagy kevéssel, 
ha úgy akarják. 
- L.D.: Már több mint egy hónapja volt az 
esküvőtök. Milyen eddig a házas élet? 
- Boldi és Emese: Ha nem vagytok csövesek, 
akkor tudjátok. Na de régen mindig azt 
mondtam a kollégáimnak, hogy próbálják ki, 
mert nagyon jó. Aztán rájöttem, hogy nem 
lehet kipróbálni, és ezért most már azt 
szoktam mondani, hogy kezdjenek bele! Néha 
vitás, de tök jó. 

 (Lovas Dorka) 
 

Augusztus 10, szombat:  nem „csak egy esküvő” 
Augusztus 10. – egy nagyon fontos dátum a 
Szent Domonkos Imacsoport számára. Nem 
egy közös nyaralás, nem egy együtt töltött 
mozi est, nem egy fontos lelki beszélgetés (bár 
tény, hogy ezek is mind felejthetetlen 
emlékek), hanem egy ezeken is túlmutató 
eseménysorozat vége, kiteljesedése – egy 
házasságkötés.  
Kriszti és Dani ezen a forró nyári napon kötötte 
össze az életét, ennek a csodálatos 
eseménynek lehettünk tanúi, és szerves 
részei mi, a Domás lányok is. 
     A nap meglehetősen korán kezdődött, Dani 
otthon készülődött, Krisztit a fóti rezidencián 
ugrálták körül a sminkesek, fotósok, öltöztetők 
és az izgatott családtagok – a Domás lányok 
pedig a plébánián próbálták teljes 
erőbedobással az előadásukat, ami a 
nászajándékuk részét képezte.  

 
Az ifjú párról a Margit szigeten Bia, egy Szent 
Jánosos óvónéni készített kreatív és profi 
fényképeket délelőtt, majd csatlakozott 
hozzájuk a 7 domás-koszorús lány a 
szertartások előtt.  
      Délután 2-kor találkozott a násznép az 
Újpesti Polgármesteri Hivatalban, majd a 
hivatalos szertartás, és a közös fénykép után 



mindenki átvonult a templomba, hogy az ifjú 
pár végre Isten színe előtt is összeköthesse az 
életét. Az év egyik legszebb és legörömtelibb 
miséjén vettünk részt – mi legalábbis biztosan 
így éreztük -, szívhez szóló beszédet és 
prédikációt hallhattunk, de természetesen a 
fénypont az örök hűségfogadás volt – mikor 
mindketten kimondták a boldogító igent, 

többünknek, ha nem az egész 
koszorúslánybrigádnak könny szökött a 
szemébe. Csodálatos, isteni élmény volt látni, 
ahogy a közösségünk első tagja férjhez ment. 
Nemcsak Kriszti és Dani életében, hanem a 
miénkben, és ezek által a közösségünk 
életében is új szakasz, új fejezet kezdődött el 
ezzel a házasságkötéssel.       Mátyus Ágota 

 

Augusztus 31, szombat: 

a városnapok zaja miatt kihelyezett esküvő 
Tyukász Tamás – Gelencsér Krisztina házasságkötése Rákoskeresztúron

Pap:  
Kérünk, mindenható Istenünk, tekints 
kegyesen Tyukász Tamásra és Gelencsér 
Krisztinára, akiket most a házasság 
szentségében sírig tartó életszövetségben 
kapcsoltál össze egymással! Kegyelmed 
segítse őket földi kötelességeik teljesítésében, 
és tegye méltóvá az örök boldogságra! 
Krisztus, a mi Urunk által.  
- Őrizd meg, Urunk, az új házastársakat, 
Krisztinát és Tamást, a hit szerint való életben, 
és az áldozatos szeretetben! 
- Add meg Urunk nekik, hogy életükből élet, - 
hitükből hit, - imádságukból imádság, - 
szeretetükből szeretet fakadjon! 

 

A templomi viselkedés etikettje 15 pontban 
A templomi „illemszabályok” az Isten és a hívő közösség iránti tiszteletből következnek. Az 
alábbi szempontok segítségével átgondolhatod, van-e olyasmi, amire jobban kellene figyelned: 
 

1. Öltözz rendesen és illendően! A szentmisében maga az Isten jön el közénk. Ezért hacsak 
teheted, méltó, vasárnapi öltözékben jelenj meg a misén. Nőként ne nehezítsd a férfiak számára 
a tisztaság megélését azzal, hogy rövid szoknyában, testhez tapadó nadrágban, fedetlen 
vállal/keblekkel mutatkozol. Különösen ügyelj erre a templomi környezetben! 
2. Férfiként templomba lépve vedd le a sapkát, kalapot! Ez társadalmi szokás, de a templomban 
is ügyelnünk kell rá, a tiszteletadás jeleként. 
3. A templomba belépve és onnan kilépve hajts térdet a tabernákulum felé! A térdhajtással az 
Oltáriszentségben jelen lévő Krisztust, a mindenség Királyát köszöntjük. Ne pukedli legyen, hanem 
a hódolat és imádás gesztusa, amelyben az egyik térd a földet érinti. Aki fizikailag nem tud fél 
térdre ereszkedni, tiszteletteljes főhajtással köszöntheti Jézust. 
4. Érkezéskor és távozáskor szenteltvízzel vess keresztet! E mozdulat hitvallás, keresztségünkre 
emlékeztet, mely által Krisztus Egyházának tagjai lettünk. Hálaadással gondolhatsz erre, amikor 
keresztet vetsz. 
5. Ne egyél, és ne igyál a templomban! Kivételt jelenthet, ha a pap vagy egy kórustag diszkréten 
vizet iszik. Beteg vagy csecsemő is kaphat inni. (Szoptatni viszont kultúránkban másoktól 
elvonulva illendő.) Rágógumit se rágj! Templomban udvariatlanság, és nem segíti az imádságos 
elmélyülést. 
6. Legalább néhány perccel a mise kezdete előtt érkezz. Imádsággal ráhangolódva jobban elő 
tudsz készülni a szentmisére. Elől keres helyt. Ha nem tudsz időben odaérni, hátul keress helyet, 
hogy ne zavard a többieket. 



         
 

Ünneplő ruhában és most éppen csendben.           A ministránsok gyakorolják, tanulják a jó 
                                                                                  templomi viselkedést és szabályokat. 
 

7. Ha a pad szélén ülsz le, udvariatlanság elvárni az utánad érkezőktől, hogy átmásszanak rajtad 
az ülőhelyért. Ilyenkor készségesen húzódj a sor közepe felé, hogy leülhessenek. Még jobb, ha 
már érkezéskor nem a pad szélén, hanem középen ülsz le, hogy mások is elférjenek. Ha tele a 
templom, alapvető udvariasság a nők, idősebbek számára átadni az ülőhelyet. 
8. Szentmise közben legyen kikapcsolva a mobiltelefonod! Ha rendkívüli szükséghelyzetben 
mégis használnod kell, diszkréten menj ki a templomból. 
9. A templomban őrizd a csendet, ne beszélgess! A mise előtti és utáni percek nem társalkodásra, 
hanem imádságra szolgálnak. Ha valamit feltétlenül mondanod kell, halkan és röviden tedd. A 
félhangos beszélgetés zavarhatja az imádkozókat. 
10. Kisgyerekkel a pad szélén vagy hátul ülj le. Ha zajong, mihamarabb menj hátra vele. Nem 
szégyen, ha csitítod, vagy kiviszed a templomból; rosszabb, ha zavarja a misét. 
11. Mise alatt ne olvass templomi újságot, imakönyvet! Hogy esne neked, ha valaki vendégségbe 
jönne hozzád, és ahelyett, hogy veled beszélgetne, nekiállna olvasni? Isten házában te vagy a 
vendég és téged vár a Házigazda! 
12. Ha tiszta énekhangot kaptál Istentől, énekelj a szentmisén! Aki énekel, kétszeresen imádkozik, 
és aktívan hozzájárul, hogy a szertartás még szebb legyen. A túl hangos vagy nem tiszta éneklés 
viszont zavaró a többiek számára, ezért kerülendő. 
13. A békeköszöntésnél nézz a másik ember szemébe, miközben kezet fogsz vele! Udvariatlan, 
sőt bántó, ha kézfogás közben már azt nézed, ki lesz a következő. Inkább ajándékozd meg őt 
tekinteted által lelked gazdagságával! Szívből mondd: „Béke veled!” 
A kézfogás lehetőleg csak a közvetlenül melletted, előtted és mögötted ülőkre terjedjen ki. A 
szentáldozás előtti percekben zavaró, ha valaki az egész sorral kezet akar fogni, vagy vándorútra 
indul a padtömbök között. 
14. Amikor áldozni mész, ne üdvözöld sorra az ismerőseidet! Nem a társas lét, hanem a belső 
összeszedettség pillanatai ezek: a végtelen Istennel készülsz találkozni. Krisztus Testét a pap előtt 
vedd magadhoz, majd zárt, mozdulatlan szájjal térj vissza a helyedre. A szentostyát csendben illik 
szétrágni. 
15. Csak a záró ének elhangzása után indulj kifelé a templomból! Előfordulhat, hogy sietned kell, 
azonban a pap és az asszisztencia kivonulását ilyenkor is illik megvárni. Lehetőleg mégis a záró 
ének végén indulj a kijárat felé, mégpedig csöndben, hogy ne zavard a tovább imádkozókat. Az 
ismerősökkel a templomon kívül (vagy az előcsarnokban) üdvözölhetitek egymást. 
 

Református imák a templomba be és kijövetelre. Érdemes szívünkbe zárni. 
Templomba leülés előtt: Szent házadba megjelentem, én Istenem, áldj meg engem, hadd 
dicsérlek buzgón téged, vésd szívembe szent igédet. Ámen. 
Templomban istentisztelet végén: Házunkba is jöjj el velem, tedd templomoddá Istenem, ha 
áldott volt bejövésem, legyen áldott kimenésem. Ámen. 
 

Főplébánia Hírlevél. -  Az Újpesti Egek Királynéja Főplébánia időszaki lapja.  
Felelős szerkesztő: Horváth Zoltán plébános. - Megjelent 650 példányban.



Hogyan szólítsalak, Mária? 
Megjelent Horváth Zoltán esperes plébános atya Mária neveiről szóló könyve. 

Szűz Mária elnevezései és megszólításai a magyar nyelvben. 
Kedves Testvérek! Régi szokásom, hogy 
amikor a Lorettói litániát, vagy más litániát 
imádkozom Szűz Mária tiszteletére, mindig 
belefűzök gondolatban egy-egy saját 
megszólítást is, a hivatalosak mellett. A szép 
és egyedi Egek Királynéja templom 
elnevezése, ahol szolgálok, tette fel a kérdést, 
vajon hány megszólítása lehet a magyar 
nyelvben Szűz Máriának? Lehetne-e olyan 
ima, amelyben Szűzanyánk összes 
megszólítása benne van? Több, mint 1200 
megszólítást találtam a magyar nyelvben Szűz 
Máriára. Nagyon gazdag kincs ez. A teljes 
Mária tiszteletre törekednél? Tarts velem! 
Az apropó a miséző kelyhem volt: Ezen Szent 
Mária név szerepel a kis képen. Valamint az 
egyedi Egek Királynéja elnevezése 
templomunknak, melyből nincs is több. 
Elindult a kutatás. És mostanra meglett a 
végeredmény! 
A könyv tartalma: 
Szűz Mária 1177 megszólítása imába öntve, 
egy hónapnyi napi ima! Ezenkívül  a 
legfontosabb 100 megszólítás magyarázata 
és értelmezése, és természetesen mind a 
száz megszólítás megimádkozása. Valamint a 

név, Mária név magyarázata. Rövid kitekintés 
az idegen nyelvű megszólításokra. 7 szép 
illusztráció Láng Ernesztin képzőművésztől. A 
legszebb imák, énekek gyűjteménye Mária 
nevéről. 
 

 
 

A könyvet kapható az Új Ember könyvkiadó 
adta ki, de megvásárolható itt az Újpesti Egek 
Királynéja Nagytemplomban is, kedvez-
ményes áron 1600 Ft-ért! 

 Horváth Zoltán plébános atya 
 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 2020. 

Minden hittanos gyermeket várunk egy nagy  

ünnepi elsőáldozásra. 
- Mikor lesz?  
2020 szeptember 13-án, vasárnap délután a 
Puskás Ferenc stadionban. 
2020-ban nagy katolikus nemzetközi esemény 
lesz Budapesten, az Eucharisztikus 
Világkongresszus. 
Ennek része lesz egy több ezer fős 
elsőáldozás a Puskás Ferenc Stadionban. A 
gyerekeknek, és családjuknak egy életre szóló 
vallási élmény lehet!  
- Ki jelentkezhet? 
A katolikus hittanra járó gyerekek, 2. osztálytól 
felfelé! 
- Van-e feltétele? Igen. 
Részt kellene venni most 2019 
szeptemberétől egy elsőáldozási előkészítőn 
a plébánián. Szerda késő délutánonként, 

17.15-től, 18.15-ig. Lehetőség szerint be kell 
kapcsolódni a templomi szentmisékbe. 
 

 
 

Egy kép a 2016-os elsőáldozásról 
templomunkban 



2020 júniusában lenne az elsőgyónás és 
beöltözés templomunkban. És szeptem-
berben az elsőáldozás a stadionban. 
- Jelentkezhet olyan is, aki nincs 
megkeresztelve?  
Igen! Ők először a keresztségben 
részesülnének 2020 húsvétján, majd a 
többiekkel együtt haladnak tovább! 

- Ha szülő nem volt elsőáldozó, ő is lehet 
elsőáldozó?  
Természetesen igen. Számukra is szervezünk 
rövid, egyszerű felkészítőt! 
És persze templomunkban is lesz ünnepség, 
fehér ruha, fénykép, torta, sütemény, ahogyan 
szokott lenni a központi elsőáldozás után két 
héttel, szeptember 27-én a 9 órai misében! 

 

Új kántorunk szeptembertől 

Dankos Attila 
1990. február 16-án születtem 
Zalaegerszegen. A zalaegerszegi 
zeneiskolában kezdtem tanulmányaimat, 
furulya, majd egy évvel később hegedű 
szakon. Ez az időszak a tanári hivatástudat 
kialakulásának az időszaka volt. Itt határoztam 
el, hogy a zenét nemcsak tanulás szintjén 
szeretném űzni, hanem a zeneoktatás azon 
rétegébe szeretnék bekerülni, mely azon 
fáradozik, hogy a zenélés értelmet kapjon. A 
zeneiskolai éveimre úgy tekintek, mint egy 
zenei alapozás, ahol elsajátítottam a 
kottaírást, a hangszertanulás alapjait.  
2005-2009. között a Szombathelyi Művészeti 
Szakközépiskolában tanultam tovább szolfézs 
és orgona szakon. Tanáraim, Kiss Zsolt és 
Paulik Ákos sokat segítettek tanulmányaim 
során. A középiskolában az éneklés és a 
karvezetés alapjait is elsajátítottam. A régi 
zene iránti érdeklődésem is erre az időre 
tehető, amikor ugyanis a szombathelyi 
Capella Savariaval működtem közre egy J. 
Haydn Nelson mise előadásban. 
 

 
 

2009-ben felvételt nyertem a Debreceni 
Egyetem orgona tanszakára, ahol 2016-ban 
diplomáztam. Tanáraim voltak dr. Kovács 
Szilárd Ferenc, dr. Dobiné dr. Jakab Hedvig és 
dr. Karasszon Dezső.  Eközben egy évet 

Németország Detmoldi Egyetemén tanultam 
Thomas Nowak professzornál és Arvid 
Gastnál.  
Több mesterkurzuson is részt vettem, többek 
között: Szathmáry Zsigmond, Spányi Miklós 
és Ton Koopmann kurzusain. 2014. nyarán a 
fóti Evangélikus Kántorképzőbe kaptam 
meghívást orgonát tanítani. Ezzel számos új 
tapasztalatot szereztem. A XI. Dohnányi Ernő 
Kamarazene Találkozó és Versenyen 
Nívódíjban részesültem az egyetem régizene 
kamaracsoportjával. 
Jelenleg a zalaegerszegi Pálóczi Horváth 
Ádám Alapfokú Művészeti Iskolában tanítok 
orgonát és zongorát, illetve a kertvárosi Szűz 
Mária Szeplőtelen Szíve templom orgonistája, 
kántora vagyok. A szombathelyi kántorképző 
keretében orgonát, illetve minden év 
júniusában a pécsi kántorképzőn 
zeneelméletet és orgonát is tanítok. 
Rendszeresen vállalok korrepetitori 
tevékenységeket orgonával és zongorával 
egyaránt. A városi Canterina kamarakórust 
rendszeresen kísérem. A 2019. májusában 
megrendezett  Gyermán István V.  Dél-
Dunántúli Regionális Vonósversenyen 
Kaposváron, korepetítori nívó díjban 
részesültem. 
A tanítás, illetve templomi szolgálat mellett 
nagyon fontos számomra a rendszeres 
koncertezés. Mivel a templomi szolgálat egyik 
fontos része az improvizáció, melynek alapjait 
már az egyetemen elsajátítottam, az 
improvizáció által nyújtott szabadság 
lehetőséget ad a művésznek az önkifejezésre, 
így különösen szeretek ezzel élni a 
koncertjeim során. Az egyetemen 
zeneszerzést is tanultam, így az improvizáció 
mellett komponálok is. 2019. januárjától a 
zalaegerszegi Liszt Ferenc zenetagozatos 
általános iskola régi diákjainak kórusának 
karnagya vagyok.  



Munkámban mindig törekszem arra, hogy 
értéket közvetítsek, legyen az egy zeneiskolai 
óra, vagy egy koncert, illetve szentmise. A 
templomokban egyre jobban teret nyerő 
popzene, összezavarja a hívek helyes 
értékrendjét az egyházzenéről. Kodály Zoltán 
mondja: ,, A templomi zene színvonalának 
emelésével a vallási életet mélyítjük. A rossz 
templomi zene a vallásos életet is 
megmérgezi.” Az egyházzene értékes 
anyagának megértésére, megszerettetése 
érdekében indítottam el Zalaegerszegen a 
,,Vasárnap esti muzsika” hangversenysorozat. 
Ennek célja az orgonairodalom 
remekműveinek megismertetése mellett az 
orgona népszerűsítése. Különleges 
hangszerpárosításokban rejlő lehetőségek is 
teret nyertek az utóbbi évben. A Vasárnap esti 
muzsika hangversenysorozatnak már 
második éve vagyok a művészeti vezetője. 
Ezek az alkalmak nem csupán 
orgonakoncertek, hanem legtöbbször 
kamarakoncertekké egészülnek ki. A fellépők 

között szerepelt már ének-, fuvola-, szaxofon-
, trombita-, hegedűművész és ütő 
hangszeresek. Ezeken az alkalmakon a 
szólistákat minden esetben kísértem orgonán 
átiratokat alkalmazva. 
Koncertjeim voltak már a szombathelyi, pécsi, 
debreceni székesegyházakban, Budapesten, 
Sopronban, Vasváron, Balatonbogláron  
Nagykanizsán, Kasselben, Münsterben illetve 
más németországi településeken. Fellépője 
voltam, illetve a helyi zeneiskolával volt közös 
kezdeményezés az Egerszeg Fesztivál 
szabadtéri orgonahangversenye. A Bach 
Mindenkinek Fesztiválon is felléptem. 
Rendszeresen koncertezem Fekete Melinda 
Zsófia szaxofonművésszel, akivel jó párost 
alkotunk, hiszen szakmailag is segítjük 
egymást. Már maga a hangszerpárosítás is 
különleges. Rendszeresen írunk átiratokat 
szaxofon-orgonára. 
Szeptembertől az Újpesti Egek Királynéja 
nagytemplomban szeretném ellátni a zenei 
szolgálatot.                               Dankos Attila

 

A plébánia Szent Márk közössége 

Tábori pillanatok 
 A Szent Márk közösség nevében immáron 
ötödik alkalommal készültünk nyári 
táborunkra. Az évek során sok rutinra tettünk 
szert, hogy hogyan pakoljunk, készüljünk, 
vásároljunk. És azzal a biztos 
meggyőződéssel indultunk a Mátrába, hogy 
ismét tartalmas együttlét, sok kaland, jó 
beszélgetések, és hatalmas gyerek kavalkád 
vár majd ránk a négy napban. 

(Antal családból Kata) 
  Gyönyörű helyen szálltunk meg 
Gyöngyössolymos fölött az erdő közepén, 
távol mindentől. Az odavezető rázós erdei út 
az imaéletünket is felrázta. 

(Gelléri családból Bori) 
  Hálás vagyok, hogy nagyszerű emberekkel 
egy csodálatos erdő közepén található szép 
szálláshelyen, jó programokkal, rengeteg 
nevetéssel telt az augusztusi hosszú 
hétvégénk. 

(Kovács családból Orsi) 
  A már hagyományosnak mondható "mezei 
amőba" és Sándor "jégtörő" játékai 
biztosították a vidám tábor kezdést. 
Elmaradhatatlan program volt idén is a 
csapatvetélkedő, a kirándulás, borkóstoló, 
társasjáték-est. Minden évben külön estét 

szánunk a felnőttek és az ifjúság részvételével 
egy komolyabb vezetett beszélgetésre, ami 
lehetőséget biztosít arra, hogy valami újat 
tudjunk meg egymásról. Hálás vagyok az 
őszinte megosztásokért és bizalomért. 

(Mátyus családból Edina) 
  A gyerekek ilyen alkalmakon szívesen 
bekapcsolódnak a nekik szóló feladatokba - 
legyen szó naposságról, vagy akadálypályán 
való részvételről. A felnőtteknek lehetősége 
nyílik mélyebb beszélgetések, közös imára. 

(Makra családból Judit) 
A költségek csökkentését és a egység 
erősítését egyaránt segítik a közös főzések és 
étkezésekhez beosztott napos családok 
együtt tevékenykedése. 

(Lovas családból Kati) 
Kedvenc programom - az azt körüllengő 
hangulat miatt- a minden évben visszatérő 
közös bográcsozás, a zöldségpucolás közben 
történő beszélgetések, fiúk tűz körüli 
tevékenykedése, viccelődése, miközben kicsi 
és nagyobb gyerekeink körülöttünk szintén 
játszanak, beszélgetnek. Idén nagy kedvenc 
volt minden korosztálynál a "slackline", azaz a 
kifeszített gurtnin egyensúlyozás.  

(Gáspár családból Gabus) 



Beharangozó 

Új Szentlélek szeminárium indul a plébánián 
A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus 
kongresszusra szeretnénk lélekben, egyénileg 
és közösségileg is készülni egy januárban 
induló Szentlélek szemináriummal. 
A meghívás minden főplébániai tagnak szól, 
de különösen a 23-50 éves korosztályra 
számítunk. 
A 9 héten  át heti egy este 1,5 órás együttlét 
szentmisével kezdődik majd, s minden héten 
más valaki inspiráló tanítását hallgathatjuk 
meg és elmélkedhetjük át, egyénileg és 
korosztályonként kis csoportokban. 
A meghívandók között szerepel Mohos Gábor 
püspök atya, Somogyi Tibor a Te DEum 
zenekar vezetője, és Roska Péter atya. 

Szeretettel hívunk benneteket erre a lelki 
megújulást segítő, a rendszeres imaéletben 
való növekedést támogató heti alkalmakra.  
Mindezek mellett  a korábbi Szentlélek 
szemináriumok gyümölcse volt, még: 
Az Isten szeretetének közvetlen 
megtapasztalására, új kapcsolatok, 
közösségek, barátságok alakulása is. 
Reményeink szerint most is így lesz ez. 
A Szeminárium 2020. január 22-én az esti 
szentmisével kezdődik. 
A jelentkezés módjáról és a többi tudnivalóról 
később a honlapon és a levelező listán is 
tájékozódhattok. –  A szervező Szent Márk 
közösség nevében: Gáspár Gabus 

 

Részlet Horváth Zoltán plébános atya, „Hogyan szólítsalak, Mária?” könyvéből 

Csomóoldó Boldogasszony 
Szűz Máriának számtalan titulusát ismerjük, de van egy, melyről nem sokan hallottak 
szentatyánk, Ferenc pápasága előtt. A Csomóoldó Boldogasszony tiszteletét még Jorge 
Mario Bergoglio érsekként terjesztette el Latin-Amerikában, és neki köszönhetően terjed 
újra Európában is a híre. - Csomóoldó Boldogasszony a házasságok megmentője. 
Egy a válás szélére jutott házaspár Jakob Rem ingolstadti, osztrák származású jezsuitához 
fordult, aki híres volt Mária iránti tiszteletéről és bölcs tanácsairól. Négyszer látogattak el 
Rem atyához, hogy vele együtt imádkozzanak és tanácsait meghallgassák. Utolsó 
látogatásuk alkalmával Jakob Rem a Szűzanya képe előtt imádkozott és jelképesen 
felemelt egy fehér esküvői szalagot – mellyel a kor szokása szerint a házasodó párt 
„kötötték össze” –, és odanyújtotta Máriának, miközben maga kezdte bogozgatni a rajta 
lévő csomókat. Mihelyt Máriának nyújtotta a szalagot, az ragyogó fehérré változott. Ezután 
az imádság után férj és feleség között helyreállt a béke, házasságuk túljutott a válságon. 
Az eredeti kegyképet az augsburgi Szent Péter-monostor papja rendelte meg 1690 körül, 
hálából Szűz Mária közbenjárásáért, melynek köszönhetően nagyapja és nagyanyja, 
túljutottak egy súlyos házassági válságon. 
A kegykép egyik másolatát az argentin főváros Villa Devoto városrészében, a jezsuita 
noviciátus közelében fekvő San José del Talar templomában helyezték el 1996. december 
8-án. A kegykép rendkívül népszerű lett a hívek körében, a Szűzanya ábrázolása előtt 
esdeklők imája sokszor meghallgattatott. Minden hónap nyolcadik napján, a Csomóoldó 
Boldogasszony napján zarándokok tömegei keresik fel; ez nemegyszer 40-60 ezer hívőt 
jelent. 
A Csomóoldó Boldogasszony tiszteletére 1989-ben, az ausztriai Styriában szenteltek 
templomot először a világon, a csernobili katasztrófa okozta válsághelyzet után. 
Imádkozzunk! 
     Köszönöm, Csomóoldó Boldogasszony, hogy kioldozod szívemben a gyűlölködés 
csomóját, a csomót, melyet most neked átadok. Te vagy égi édesanyánk, akit Isten nekünk 
adott, te vagy az én törékenységem erőssége, nyomorúságom gazdagsága, szabadításom 
mindattól, ami akadályoz abban, hogy Krisztussal legyek. Fogadd kegyesen kérésemet! 
Őrizz engem, vezess engem, védelmezz engem! Te vagy az én biztos menedékem. 
Csomóoldó Boldogasszony, imádkozz értem! Ámen. 
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Városnapok – esti misék a plébánián! 
Augusztus 29, csütörtök, szeptember 1, vasárnap között lesznek az Újpesti Városnapok a Szent 
István téren. A zajos főtéri rendezvények miatt az augusztus 31-i szombat este 6 órai, és a 
szeptember 1-i, vasárnap este 6 órai szentmise a plébánia emeleti nagytermében lesz megtartva. 
Szentségimádások péntekenként 
Péntekenként újból indul a csendes szentségimádás a templomi sekrestyében, a reggeli mise 
után. Reggel 8 órától, délután 5 óráig! Bárki betérhet akár csak néhány perc csendes imára. Aki 
tud vállalni egy-egy óra őrzést, kérjük, jelentkezzen Zoltán atyánál, illetve Gáspár Gabusnál. A régi 
őrzők pedig automatikusam feliratkozhatnak a sekrestyében! 
Plébánia nagytakarítás 
Szeptember 7, szombaton lesz a plébániaépület őszi nagytakarítása. Reggel  8.30 órától várunk, 
hívunk sok önkéntest: Sok férfierőt várunk a nagy üvegfelületek takarítására. Aki tud jönni, várunk 
egy visszajelzést akár e-mailben, akár SMS-ben a plébános atyának! 
Plébánia nap 
Mivel tavasszal elmaradt, most ősszel szeretnénk megrendezni a plébánia napot. Szeptember 28-
án szombaton, egy vidám együttlétet. Helyszín: Pilismarót, a plébánia épülete, kertje, temploma. 
Imák, előadás, szentmise, ének, közös ebéd, gyerekeknek játékok, családi vetélkedő stb. 
Hamarosan közöljük a részleteket, a programot! 
Veni Sancte 
Az évnyitó szentmise ebben az évben szeptember 15, vasárnap lesz 9 órakor! Szokásosan a 
szentmise után lángos, sütik és kávé a plébánián, kicsiknek, nagyoknak. 
Őszi zarándoklat 
Az őszi autóbuszos zarándoklatot a 2020. évi Eucharisztikus Világkongresszusra készülve Bátára 
tervezzük. Báta a Szent Vér ereklye kegyhelye. Október 5, szombat, reggel 7-től, este 8 óráig. 
Ólomüveg ablakok restaurálása. 
Mivel az ólomüveg restaurátor hölgy (Tóth Erzsébet) első számú segítsége júniusban szívműtéten 
esett  át, a kivitelezés lassult. Most már egyenesben van. 
Köszönet a nagylelkű adományokért! Már 4 millió forint gyűlt össze a hívek adományából. 
Ez az állami pályázat, és a helyi önkormányzati támogatással együtt az 5 nagy szentélybeli 
ablakon kívül még 3 hajóbeli ablak javítására lesz elég. Sok nagy adományozónk volt eddig. 
Közülük kiemelve: Nagybányai Horváth Lajost, aki 1.653.000 Ft-ot adományozott, az Andretti 
pizzázó-fagyizó tulajdonosát, aki kedvenc szentje, Szent Anna ablakához adott 400.000 Ft-ot. 
Ezenkívül sokan adtak 100-100 ezer Ft-ot, és természetesen köszönünk minden akár egy-két ezer 
forintos adományt is. 
 

Imakérés most született beteg babákért 
Kedves Egyházközségi Tagjainkat kérjük a Szent Rita Baba-mama klub nevében, hogy 
imádkozzatok két, néhány hét különbséggel született újszülött babánkért. 
Illés Teréz babánk (szülei: Illés Gábor és Illésné Ullmann Teréz) 3. gyermekként érkezett a 
családba, és Down-szindrómás. Bár testvéreinek ez mindegy, és két rajongó báty veszi őt körül, 
szülei reménykednek, hogy a szeptemberi vizsgálatok után nem derül ki semmi más betegség. Kis 
Teri egyelőre gyönyörűen fejlődik! Kérjük imáitokat a további vizsgálatokért. 
A Leelőssy családba második babaként érkezett Jánoska (szülei: Leelőssy Ádám és Tóth Eszter), 
augusztus 16-án. Őt már azonnal a szülőszobáról át kellett szállítani az intenzív osztályra, ahol 
lélegeztető gépre helyezték. János babáért nagyon sokan imádkozunk, Zoltán atya augusztus 21-
én misét is mutatott be érte. Kérjük imáitokat, hogy teljesen felépüljön, egészséges 
kisgyermekként fejlődhessen zavartalanul! 
Illetve kérjük imáitokat pocakban lévő, megszületés előtt álló magzatainkért is! Több babát is 
várunk őszre. 

Köszönjük Nektek! - Kovács-Mihócza Orsi, a baba-mama klub vezetője 


