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„Eljött Krisztus, hogy fölvegye mi gyöngeségeinket,
és ránk adja tulajdon erejét.” (Aranyszavú Szent Péter)
ISMERETLEN SZERZŐ:
Jer, mindnyájan örüljünk
Jer, mindnyájan örüljünk, és szívünkben
vigadjunk,
Mert született Úr Jézus nekünk.
Kit az Atya Úr Isten, könyörülvén emberen,
Elbocsájta teljes időben.
Ô életnek adója, Szívek vigasztalója,
Lelkünk megvilágosítója.
Azért jöve, hogy éljünk, Isten kedvébe
essünk,
Érdeméből kegyelmet nyerjünk.
Várad, 1566

„Mi újat hozott Jézus
eljövetelével?”
– kérdezte egykoron Szt. Iréneusz.
(Iréneusz + 202-ben)
S ő maga megadta a nagyszerű választ:
„Tudjátok meg, hogy minden újságot elhozott
személyében”. Jézus nemcsak a zsidókat
hívja, hanem minden embert. Téged is hív,
neked is újdonságot, megújult életet akar
ajándékozni!
Mit hozott Krisztus?
Halál helyett életet
Értetlenség helyett világosságot
Megkövesedés helyett átformálódást
Gyűlölet helyett megbocsátást
Hozott Jézus valami többletet? - Jézus
választ ad az emberiség olyan vágyaira,
amelyekre semmilyen vallás nem tudott
választ adni…
a) Egyetlen más vallás sem merte
remélni, hogy Isten ennyire közel jön
hozzánk: a földre jön, emberré lesz, hogy
megtanítsa az embert isteni módon élni.
Jézus ezt a vágyunkat teljesíti be.
b) Egyetlen más vallás sem merte
álmodni: hogy Isten maga a Szeretet – és
a szeretet-közösségében, a Szentháromságban éli szeretet életét.
c) Egyetlen más vallás nem merte
tanítani, hogy Isten magára veszi a bűnt, a
sötétséget, a fájdalmat, a halált – és ezzel
megvált és Istenhez emel minden fájdalmat,
sötétséget, és értelmet ad annak.

A szeptemberi péliföldszentkereszti
egyházközségi lelkigyakorlatról
Vallomás
Szeptemberben volt plébániai közösségünk
három
napos
lelkigyakorlata
Péliföldszentkereszten.
Egy héttel
édesapám temetése után. Nagyon nagy
szükségem volt lelki töltekezésre. Haboztam,
mert sosem élősködtem másokon, de akkor
nem volt lehetőségem a kötelezőn felül
bármivel is hozzájárulni a költségekhez.

Terike bíztatott, hogy menjek, de azért volt
bennem bőven rossz érzés. És akkor ott, első
este Zoli atya, kiemelve sajátos helyzetem,
megszabadított ezekből a gondolatokból.
Köszönöm mindenkinek az együttérzését, a
gondoskodását, a kedvességét. Vigasztaló
jó érzés volt veletek lenni, érezni egy tiszta
szívű, jóakaratú közösség erejét. Köszönöm.
Kiss Éva

Az újpesti cursillo 2009-ben…
Mi a cursillo? Mintegy 60 éve
Spanyolországból kiindult keresztény lelkiségi
mozgalom. Tagjai egy rövid tanfolyamon,
kurzuson, a „cursillo, a kereszténység rövid
tanfolyamán”
vesznek
részt,
melyen
felelevenítik hitünk és keresztény életünk
alapvető elveit. A cursillo ma már átfogja az
egész Földkerekséget sok-sok millió tagja
van.
Mi a cursillo célja, feladata? Olyan
keresztény közösség létrehozása, melynek
tagjai az Egyház és egymás iránti
elkötelezettségükből eredően erejüket az
igazi vallásosság melletti kiállással, maguk és
környezetük evangelizásával és tevékeny
részvételükkel segítik az Egyház munkáját,
célkitűzéseinek megvalósítását, saját lelkiségi
közösségüket erősítik stb.
Plébániánkon a cursillo lelkiségi
mozgalom 15 éve kezdett élni. Az első
időkben az a néhány újpesti katolikus hívő,
aki részt vett a kurzuson, hamar lelkes
szervező munkába fogott, hogy a cursillo
mozgalom Újpesten is gyökeret verjen és
tagjai erősítsék az Egyházat, kiépítsék saját
közösségüket. Ma már Újpesten, az É-pesti
régióban mintegy 90 cursillot végzett
testvérünk van, többségük megtalálta helyét
vagy a mi, vagy más plébániák, lelkiségi
mozgalmak, Regnum Marianum, karitász,
hitoktatás stb. területén és megszerzett
ismeretivel gazdagítja közössége életét. Az
újpesti cursillósok
között találunk más
budapesti egyházközségek, fóti, dunakeszi
plébániák tagjait is.
2009-ről:
Ebben az évben, amint azt hosszú
évek során kialakult, minden hónap első

hétfőjén este találkoztunk a Kultúrházban.
Találkozásaink során állandó téma volt hitünk
valamely igazsága vagy egyházunk élete,
eseménye.
Beszélgettünk
a
nagyböjti
időszakról, a papok évéről, személyes
imaéletünkről, az adventi bűnbánatról, boldog
Meszlényi Zoltánról és sok egyéb témáról.
Kialakult gyakorlatunk során a meghatározott
témát valamely társunk bevezette, majd 4-5
fős csoportokban folytattuk annak kifejtését ,
személyes véleményünk, tapasztalatunk
megbeszélését.
Összejöveteleink
lényeges
része
mindig az ima, és az ének. Sokszor
imádkoztunk beteg vagy problémával küzdő
testvéreinkért, Egyházunkért, papjainkért.
Ennek az évnek végén megváltozott
összejöveteleink helyszíne. A Kultúrháznál
kényelmesebb, kellemesebb helyen, a
plébánia
hittantermében
tarthatjuk
összejöveteleinket.
Ebben
az
évben
bővítettük találkozásainkat. Minden hónap
harmadik szombat este a 6 órás szentmisén
közösen veszünk részt, majd a mise után a
plébániára Zoltán atya hívja meg az
összegyűlteket beszélgetésre. Cursillosaink
közül többen vettek részt munkatársként
cursillon, lelkinapokon és különböző egyházi
rendezvényeken segítőként, szervezőként.
Tagjaink között szeretettel hívjuk és
várjuk azokat a testvéreinket is, akik még
nem vettek részt a cursillo tanfolyamán.
Közösségi életünknek aktív résztvevői ők is.
A cursillo gyakori „kifejezésével” - de colores
– (színes, pompás), gondolatával szeretettel
hívunk és várunk mindenkit közénk.
De colores: Bernolák Béla

A plébániai karitász
Kedves Testvérünk!
Köszönjük az összegyűlt adományokat, amelyeket eljuttattunk rászorulóknak. Jutott bőven
Vécsre a kis mátraalji faluba a ruhákból, játékokból, eszközökből. Jutott bőven élelmiszerből
plébániánk szegényebbjeinek. Továbbra is várjuk,
hogy
jelezd,
ha
környezetedben él olyan,
akinek segítségre van
szüksége, illetve nem tud
eljönni a templomba, és
ezért igényelné Zoli atya
elsőpénteki
látogatását.
Ezekben a nehéz időkben
nagy a felelősségünk.
Még
jobban
oda
kell
figyelnünk
egymásra,
észrevennünk, ha valahol baj
van.
Megújult karitász
csoportunk kis létszámú és
inkább „szép-korúakból”,
mint ifjakból áll. Kérjük, hogy
segíts
ötletekkel,
felajánlásokkal. Milyen szép
lenne, ha valaki fel tudná
ajánlani munkáját, kéthetente
szűk egy órácskát a
plébániai
hittanterem
kitakarítására.
Esetleg
tudnál néha segíteni Attilának
és Istvánnak a templom
környékét,
a
kultúrház
előkertjét rendben tartani,
vagy Terikének segíteni a
templomunk
csinosításában. A frissen lehullott
havat sem biztos, hogy
Zoli
atyának
kellene
ellapátolnia a plébánia és a kultúrház elől, mert egyikünknek sem jut eszébe, hogy segítségére
siessen.
Ez mind-mind felajánlás lehet Istennek és segítség embertársunknak.
Áldott, békés karácsonyt kívánunk: a plébániai karitász csoport tagjai

Az új hittanterem, a plébánia és a közösség
Avagy miért van bespalettázva, állandóan, télen, nyáron a plébánia épülete? Ne nézd meg túl közelről, mert kiesnek az ablakok……
A gazdasági válság plébániánk életét is
bizonytalanságban tartotta ebben az évben.
Az épület állaga meglehetősen romos. A
közművek elavultak és meglehetősen keszekuszák az egymást követő plébánosok
változó koncepciója, vagy inkább a
koncepciótlansága miatt. A Bíboros Úr egy új
plébánia építésére adta áldását, a régi teljes
felújítását elvetette. Érdemi támogatást nem
tud adni a jelen helyzetben. Az építkezés fő
fedezete a kultúrház és a plébánia
telekrészének értékesítése. Nem könnyű a
válság közepette olyan vállalkozót találni, aki
a felajánlott ingatlanokért, a maradék telken
felépíti nekünk a plébániát. Élnünk ebben a
bizonytalan helyzetben is kell. Ezért
döntöttünk úgy a nyár végén, hogy
kialakítunk
egy
használható,
fűthető,
megfelelő méretű hittantermet. A munka nagy
részét magunk végeztük - ez úton is köszönet
a segítőknek- a rá költött összeg mégis
jelentős volt. Az új asztalokkal együtt elérte a
600.000 Ft-ot. Ez ismét megerősítette azt a

tényt, bármihez nyúlunk ebben az öreg
épületben, úgy nyeli a pénzt, hogy alig van
látszatja.
A fűtési idény kezdete hozta az újabb
problémákat. A nem használt helységek
lezárásával, a még használható konvektorok
átcsoportosításával oldottuk meg az épület
használhatóságát. Sokáig nem folytathatjuk
ez a folyamatos hátrálást. Valaminek történni
kell. Minden javítgatásra költött pénz az
ablakon kidobottnak tűnik. (Ha már szóba
került - a plébánia ablakait már tisztítani sem
lehet, mert darabokra hullanának szét.)
Hiszem, hogy csodák vannak... de nem
maguktól. Legyen közös ügyünk az új
plébánia!
Szerepeljen
gondolataitokban,
imáitokban. Építsétek a közösségeket,
induljon egy aktív karitász, küldjétek a
gyerekeket hittanra, és ti is gyertek a felnőtt
hittanra, induljon rózsafüzér társulat... Ha lesz
élő egyházközösség, nem hagy minket a Jó
Isten fedél nélkül.
Pozsgay György hitoktató-gondnok

Egy kis helyesírás:
Sokan tétovák, amikor a katolikus egyház szeretetszolgálatát kell megnevezni, vajon hogyan
nevezzük, és hogyan írjuk. Sajnos a helyesírás szabályzat, így a számítógépeden levő program
is ismeri ezt a kifejezést. Ismeri a zsidó neveket, ismeri a református neveket, mégpedig az
összest, de a katolikust nem. Még a helybeli Önkormányzattól is rendszeresen gyülekezetről
írnak nekünk, parókiáról, tiszteletes úrról stb. Ilyen, ma gyakran használt szavak, mint
elsőpéntek, elsőgyónás, katekumen, Kisboldogasszony, nem szerepelnek a szótárban. - Az
elsőáldozás, Nagyboldogasszony szavakat ismeri a szótár… A szeretetszolgálat helyes magyar
neve: karitász, kisbetűvel. Elnevezések: a Magyar Katolikus Karitász, vagy egyházmegyei
szinten: Szent Erzsébet Karitász.

H í r e i n k :
A szentmisék rendje az év végén:
- December 25, péntek, karácsony főünnepe:
9; 11; és este 6.
- 26, szombat, Szent István diakónus ünnepe:
9 óra, az esti 6 órai szentmise már a Szent
Család vasárnapjáról lesz.
- 27, vasárnap: Szent Család vasárnapja:
9; 11; és este 6
- 28, hétfő, reggel ½ 8! Este nincs mise!
- 29, kedd, este 6
- 30, szerda este 6
- 31, csütörtök, szilveszter: este 6 óra
szentmise és év végi hálaadás.
- Január 1, péntek: Szűz Mária Istenanya,
kötelező ünnep: 9; 11; és este 6
- Január 2, szombat, ½ 8 és este 6
- Január 3, vasárnap, Vízkereszt ünnepe:
9; 11; és este 6
Január 4-től a szokásos miserend áll helyre.

Házas áldás:
Szent Család vasárnapján a 9 órai
szentmisében lesz a családok, házaspárok
megáldása (ha lesz jelentkező…). Jubiláns

házaspárok jelentkezését várjuk, akik 10, 20,
30, 40 50, éves házassági évfordulójukat
ünneplik. Jelentkezni Zoltán atyánál lehet,
szombat délutánig.

Nyugdíjas karácsony:
Templomunk
karácsonyi
ünnepsége
december 30-án lesz a plébánián. Szerda
délelőtt 10 órakor. Várunk minden nyugdíjast,
szép korút. Azt is, aki eddig nem járt
nyugdíjas klubba, vagy összejöveteleinkre!

Vízszentelés:
Január 3-án, a 9 órai és a 11 órai
szentmisében lesz. Aki hoz magával kis
(tiszta)
üvegecskét,
vihet
haza
a
szenteltvízből.

Házszentelés, lakásszentelés:
Aki szeretné, hogy Vízkereszt ünnepéhez
kötődően megáldjuk lakását, jelentkezzék a
sekrestyében
Zoltán
atyánál
időpont
egyeztetés végett.

A 2009-es év plébániánkon, számokban:
Az összehasonlítás a tavalyi év, és 1996-os esztendő, Visnyei plébános atya utolsó éve, amikor
még káplán, és diakónus is szolgált a plébánián.
Temetések száma: 2009-ben 124, tavaly: 121, 1996-ban: 219
Esküvők száma 2009-ben: 24; tavaly 26, 1996-ban: 15
Keresztelők száma: 2009-ben 74, tavaly 80, 1996-ben: 90
Elsőáldozók száma idén: 0, tavaly 10, most készül: 5 gyerek
Felnőtt keresztelések száma az idén 10 fő, most katekumen 11 fő.
Mindezek a számok, nem is olyan rossz arány, ha tudjuk, milyen kevés gyermek születik
manapság, - milyen sok embert nincs aki eltemessen (mert elvált, csak élettársa volt, a nem hívő
gyerekek csak polgári temetést kérnek, stb.), - ha tudjuk mennyire nem divat ma házasságot
kötni. (Csak az azonos neműek akarnak házasságot kötni Európa szerte…) Ehhez járult még
ebben az évben a nagy-nagy rendezetlenség a templom környékén, mely sokakat elriasztott.

Anyagi gondjaink… és örömeink
Tudod-e?
Egy kis ostya ára 3,20 Ft, a nagy ostyáé: 9 Ft.
Egy oltárgyertya 650 Ft, a kettő, ami az oltáron ég: 1300 Ft.
Havi áramszámla a templomban átlagban 92.000 Ft.
A kisegítő atyák alkalmanként kevesebbet kapnak, mintha esketést,
temetést vállalnának: alkalmanként 4000 Ft-ot.
Az egyházmegyének ebben az évben 720.000 Ft-ot kellett beküldeni,
és ezenkívül a gyűjtések (karitász gyűjtés, missziós gyűjtés,
Péter fillérek stb.) összegét is.
A biztosítás negyedévenként 38.000 Ft.
És hány és hányféle kiadás van még ezeken kívül, nem csak a templomra, a kultúrházra, a
plébániára.
Nyár végére, ősz elejére a Főtér építkezése sokakat elriasztott. Bizony ez meglátszódott a
perselyek bevételén is. Amikor úgy tűnt, hogy nem sokára jön a csőd, akkor a jó Isten küldött
valakit 30 ezerrel, mást pedig 50 ezer adománnyal. Novemberre visszajöttek az elmaradt hívek
is. Név szerint nem köszönjük meg nekik, de ők jól tudják: „Isten a jó kedvű adakozót szereti.”

Mennyi felnőtt híve van a főplébániának?
Kik tartják el a plébániát?
Mivel Budapesten mindenki oda jár
templomba, ahová akar, az számít ide tartozó
hívőnek, aki ide fizeti az egyházi
hozzájárulást (adót). (Ma már csak a
temetést, és az esküvőt kell a lakóhely szerint
intézni, ott, ahová területileg tartozik.) A
felnőtt, hozzájárulást (adót) fizető híveink
száma: 245
befizető, egyén és család.
Persze azokat is el fogjuk temetni, akik nem
fizetnek egyházi adót, és esküvőkor,
keresztelőkor
nem
kérünk
5
évre
visszamenőleg egyházi adót, mint sok
plébánia országszerte, de…. a folytatás a te
oldaladon van. Sokan azt gondolják, hogy a
keresetük után a felajánlott adó 1%, az lenne
egyházi adó. Ennek felajánlása lelkiismereti
kötelesség. De ez nem kerül senkinek plusz
pénzébe, és a befolyt összeg a Katolikus
egyház központi kiadásait fedezi, mint az
érsekség fenntartása, papnevelés, központi
rendezvények, mint Szent Jobb körmenet,

papi továbbképzések stb. A helybeli plébánia
továbbra is a helybeli hívek adományából él,
amit itt fizetsz be. Kaptunk ebben az évben is
támogatást az Önkormányzattól. Köszönet
érte! Nyári táborra, és két templomi
hangverseny lebonyolítására. Ezenkívül a
Főtér program keretében az Önkormányzat
majd 18 millió Ft-ot költött a templom
környékére, a főbejárat, kialakítására, a
díszkivilágítás költségeire. Ezek a pénzek
azonban nem a működési költségek! Ez a
külső látvány. Látványból nem lehet megélni.
A templom, és a plébánia működési
költségét, a hitoktatást a plébánián, a
plébános, a kántor, a sekrestyés fizetését ti
adjátok össze. Hálás köszönet azoknak, akik
ebben az évben is adakoztak.
Tudod-e, hogy keresőként az adomány 30 %át levonhatod a befizettet adódból, ha erre
van lehetőséged az Apeh felé. Erről tudunk
igazolást adni!

Újpesti Egek Királynéja Főplébánia.
Tel-fax: 369-2895. honlap: www.egekkiralyneja.hu
e-mail cím: iroda@egekkiralyneja.hu
Irodai szolgálat: hétfő, szerda, pénteki napokon 15 - 17.30-ig a plébánián.
1042 Budapest, Szent István tér 13.
Egyszerűbb ügyeket elintézni, pl. szentmisét mondatni, egyházi adót fizetni a sekrestyében is
lehet a hétvégeken, a szentmisék után.

Adalékok a plébánia - templom - piac városháza együtteséhez…
A plébánia épülete pontosan a templom
főbejáratával szemben van. Gyönyörű fasor
vezetett át, sétánnyal, amíg a kommunisták el
nem vették 1971-ben az egyháztól, és fel
nem épült a város legrondább piaca a
templom elé. Ezt azóta is agyon hallgatják,
nem kaptunk érte semmilyen kárpótlást.
Akkor lett a templom körüli telek is kialakítva,
a mai kisebb telekhatárra. Mindig is nagyobb
telket használt a templom. Most a Főtér
program
megvalósulásakor
akár
az
elbirtoklást is gyakorolhattuk volna, hisz nem
a jogi 15 évig használtunk folyamatosan a
nagyobb területet, hanem 130 évig. Mi nyírtuk
a füvet, szedtük a szemetet. Másfél éve,
amikor
szemétgyűjtőket
kértünk
az
Önkormányzattól, még azzal utasítottak el
minket, hogy ez magán terület, ők ide nem

tehetnek szemétgyűjtőt. Jogilag akkor is a
város területe volt, de ezt nem is tudták, hol a
határ, a régi kerítés helyére gondolták…. Mi
vettük meg a négy gyűjtőt, mi betonoztuk le.
Most persze beljebb került a kerítés, a jogi
határra.
Fog
születni
valamiféle
megállapodás az Önkormányzattal, hogy
legalább a mostani évtől kezdve tiszta és
egyértelmű helyzet legyen (ígéret van a
megállapodásra). Mint plébános minden
pártnak elküldtem ezekről az információt, de
egyik párt sem csipkedte magát az egyház
mellett kiállni, ez a tény szóba sem került.
Természetesnek vették, hogy lemondunk a
régi területről, önként, dalolva. Mintha nem
2009-et írnánk, a sok jó szánék mögött ott
lapulnak a régi beidegződések.

Részletek Szentatyánk, XVI. Benedek pápa
tavalyi karácsonyi üzenetéből:
Isten kegyelme megjelent. Íme ezért a fény
ünnepe karácsony. Nem teljes fény, amely
nappal mindent beborít, hanem születő fény,
amely meggyullad éjszaka és szétárad a
mindenség egy határozott pontjából kiindulva,
a betlehemi barlangból, ahol az isteni
Gyermek világra jött. Valójában Ő maga a
fény, amely szétárad, miként a karácsonyt
ábrázoló sok képen látjuk. Ő a világosság,
amely megtöri a homályt, szétoszlatja a
sötétséget, és lehetővé teszi, hogy megértsük
létezésünk és a történelem értelmét.
Kedves testvéreim, ma megjelent üdvözítő
Istenünk kegyelme, ebben a mi világunkban,
amelyben lehetőségek és gyengeségek,
haladás és válság, reménység és szorongás
tapasztalható. Ma felragyog Jézus Krisztus
világossága, a Magasságbeli Fiáé és Szűz
Mária Fiáé. Aki „Isten az Istentől, világosság
a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos
Istentől.
Értünk
emberekért,
a
mi

üdvösségünkért leszállott a mennyből."
Imádjuk Őt ma a föld minden részén, Jézust
pólyába takarva és jászolba fektetve. Imádjuk
csendben miközben Ő, a csecsemő ezt
mondja vigasztalásunkra: Ne féljetek, „Én
Isten vagyok, és nincsen más" (Iz 45, 22).
Jöjjetek hozzám férfiak és nők, népek és
nemzetek, jöjjetek hozzám, ne féljetek. Azért
jöttem, hogy elhozzam nektek az Atya
szeretetét, hogy megmutassam a béke útját.
Menjünk hát testvéreim, siessünk, mint a
pásztorok a betlehemi éjszakában. Isten
eljött, hogy találkozzon velünk, megmutatta
arcát telve kegyelemmel és irgalommal. Ne
legyen hiábavaló érkezése. Keressük Jézust,
hagyjuk, hogy magához vonzzon fénye,
amely elűzi az ember szívéből a
szomorúságot és a félelmet. Közeledjünk
Hozzá bizalommal. Alázattal boruljunk le,
hogy imádjuk Őt. - Boldog Karácsonyt
mindenkinek.'

Főplébánia Hírlevél. Az Újpesti Egek Királynéja Főplébánia lapja. Szerkesztette: Horváth Zoltán
plébános. Megjelent 620 példányban. - Két Hírlevél közötti időpontban is friss hírek olvashatók
a plébánia honlapján! A honlap néhány naponta frissül!

