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K A R Á C S O N Y – Jézus születése

A hozzánk lehajló isteni szeretet a kis Jézusban
láthatóvá lett a mai napon, örvendjünk!
Minden ünnep, így a karácsony titka is az,
hogy van mélysége, van tartalma, és van
jelentősége számunkra, és aki ezt át tudja
élni, az képes lesz ünnepelni.
Az ünnep nem azonos a munkaszüneti
nappal, vagy a hosszú hétvégékkel. Mindig a
szeretetet ünnepeljük, mert szeretet nélkül
nincs ünnep. Akit ünneplünk, az Ő
szeretetéért, az Ő jóságért mondunk
köszönetet, és megerősítjük a vele való
kapcsolatunkat, hogy a jövőben élhessünk
ebben a szeretetben. Milyen lenne az a
karácsony, ha pont a főszereplő, maga Jézus
maradna ki belőle?

Az ünnepen találkozunk a családunkkal.
Különösen fontos az ünnep egy család
életében. A szeretet első és végső élménye a
családhoz köt. Minél mélyebb, őszintébb,
megkomponáltabb egy család ünnepe, annál

erősebb a belső egysége, összetartó és
megtartó ereje. Ezért érdemes ilyenkor
különösen
megvizsgálni
saját
családi
ünnepeinket, és mindent megtenni, hogy azok
egyre
valóságosabbak,
megerősítőek
legyenek.
Az ünnepen találkozunk Jézus Krisztussal. A
világ keresztényei, mint egy nagy család
ilyenkor karácsonykor, Jézus születését
ünnepelve, a keresztény szeretet, közösség
születését is ünnepeljük, hisz mindezt
Jézustól kaptuk, és kapjuk ma is.
Megerősítjük
kapcsolatunkat
Vele
és
egymással, hogy az embert és a világot
egyedül formálni képes szeretetet jól éljük
meg és tudjuk azt ajándékozni testvéreinknek
életünkön, szavainkon, tetteinken keresztül.
Urunk, Jézus! Adj, kérünk ünnepi örömöt,
a te közelséged örömét a mindennapokban,
munkánkban és családunkban is. Segíts
minket
egymás
megbecsülésében,
segítésében, hogy a világ valóban arról
ismerjen meg bennünket, hogy egymást úgy
szeretjük, amint te szerettél minket.
Imádkozunk a betegek gyógyulásáért, a
bűntől megkötözöttek szabadulásáért és a
fájó szívűek vigasztalásáért. Taníts minket az
igaz élet útján járni.
Uram, Jézus légy velünk!
Minden kedves újpesti hívőnek adjon az Úr
Jézus meghitt, boldog karácsonyt, áldásos
szép új esztendőt!
Horváth Zoltán plébános atya

Női kör a Plébánián
2013 áprilisában alakult a Főplébánián a női
kör. A kezdeményezés abból a gondolatból
született, hogy a Plébánia fiatalabb-idősebb
női tagjainak legyen lehetősége egymást
jobban megismerni, egymáshoz közelebb
kerülni. Az alkalmak keretét mindig a
nőiségünkhöz, anyaságunkhoz, hitéletünkhöz
kapcsolódó téma adja. Beszélgetéseink során
tapasztalatainkat,
gondolatainkat
osztjuk
meg, s igazán örömteli tanúja lenni egy-egy
személyes megnyílásnak.
Első
alkalmaink
egyikén
sokunkat
megmozgatott az a vendégünk, aki női
munkán járt Afrika nagyon szegény,
civilizálatlan területein, és erről tartott
tartalmas beszámolót. Más alkalommal a
középkori nők életébe, helyzetébe kaptunk
betekintést. Beszélgettünk a nyárról, hogy ki
hogyan pihen, kapcsolódik ki, vagy éppen
fárad ki a nyár végére kisgyermekes
anyaként. Novemberi találkozásunkon pedig
egy
sajátos
bibliaolvasási
módszerrel

ismerkedtünk meg, karácsonyra pedig együtt
készültünk kézműveskedéssel, nagyon jó
hangulatban, és nagy számban.
Minden hónap utolsó hétfőjén találkozunk a
Plébánia hittan termében, este fél 9-től 10-ig.
Levelező listánkon keresztül értesülni lehet
alkalmainkról, témáinkról. Az alábbi email
címeken, vagy telefonszámokon várjuk azok
jelentkezéseit, akik érdeklődnek alkalmaink
iránt,
szívesen
eljönnének,
illetőleg
felkerülnének a levelező listára (abban az
esetben is, ha nem tudnak ott lenni minden
találkozáson)
Győrffy Katalin 30 /331 31 86,
gyorffyk@citromail.hu
Tóth Ildikó 30/484 67 93 ferkafru@gmail.com
Hívogatunk
és
szeretettel
várunk
fiatalabbakat,
idősebbeket,
családos
édesanyákat és egyedülállókat is!
A következő alkalom, 2014. január 27. hétfő
este 20.30 óra.

A legszebb karácsonyi ajándék
Már nem tudom, hogy hány éves lehettem,
talán 5 vagy 6. Mi hárman voltunk testvérek.
Édesanyám és Édesapám sajnos keveset
lehetett velünk, mert Apu tanácselnök, Anyu
pedig könyvelő volt és mindketten párttagok
voltak.
Nekünk, gyerekeknek mindenünk meg volt,
amit pénzért meglehetett venni, csak
egyvalami hiányzott, a családi szeretet a hit
és egy kis melegség.
Ekkor hozzánk költöztették a nagymamáékat,
mert sajnos a Nagymama gyógyíthatatlan
beteg lett (persze mi ezt nem tudtuk)
Ők mélyen vallásos emberek voltak, és ettől
egy percig nem tántorodtak el.
Ez az egy év volt számunkra gyermekkorunk
legboldogabb éve, Hát még a karácsony!
Volt nekünk egy negyedik szobánk, amit
elneveztünk titok szobának, mert csak
karácsonykor
szabadott
bemenni,
és
senkinek sem lehetett elmondani, hogy mi is
tartjuk a karácsonyt és nem csak a
fenyőfaünnepet. Szóval erre a nagyiékkal
elkövetkező utolsó ünnepi estére mindnyájan
boldogan készültünk.
Anyuék is készülődtek, főztek díszítették a
fát, ajándékokat csomagoltak, fürödtünk,

öltöztünk, még a Nagyit is ünneplőbe
öltöztették. Összegyűltünk a titokszobába és
elkezdődött
a
világ
legboldogabb
szentestélye. Vacsora előtt az apu asztali
áldást mondott. Utána körbe álltuk a
karácsonyfát, elénekeltük a Mennyből az
angyalt. Majd kiosztották az ajándékokat.
Ezután a nagymama kérte, hogy üljünk köré,
mert ő is szeretne bennünket megajándékozni. Mivel mi svábok voltunk a nagyi aligalig tudott magyarul, de mi így is megértettük.
Ő elkezdte „mesélni”, hogy ki volt a Jézuska
és hol született és miért. Mi csak hallgattuk és
ő csak „mesélt- mesélt”. Végül az ölébe
elaludtunk, és másnap a saját ágyunkban
ébredtünk fel. A nagyi még pár hétig folytatta
a mesét, azután az anyu szerint elment. Mi
sokáig kerestük, jártuk a havas utcákat, hátha
visszajön és folytatja a „mesét”. Különben is
vissza kell jönnie, mert nem vitte el a kabátját,
és a végén még megfázik.
Azóta sok idő telt el, én is felvettem a
keresztény vallást, és nagyon sokat gondolok
a nagymamára, és arra a régi karácsonyra.
Teljes szívvel:„Várom a holtak feltámadását,
és az eljövendő örök életet”.
Magyar Jánosné (Szimmer Irma)

Karácsony legnagyobb ajándéka
Évek óta kiemelt ünnep számomra a
karácsony. Mondhatnák sokan, nekünk is. A
meghittsége, a jászol fénye, a sok sok
ajándék… Jézus születése.
Ezek számomra is sokat jelentenek, de ezen
felül azonban egy különleges ajándéka van.
Úgy élem meg lelkileg, hogy Karácsonykor
van az Új Év kezdete. Mindig figyelem, hogy
Jézus mit üzen számomra ezen az ünnepen
az egész évre vonatkozólag. Lehet ez egy
igehely, egy buzdítás, egy szempont. Néhány
évvel ezelőtt például, Nyíregyházán vettem
részt az éjféli misén. Zsúfolásig megtelt, csak

elég hátuk tudtunk megállni. Komoly gondot
okozott, vajon hogy tudok majd áldozni. Végül
is előttem valaki megindult, én meg a
nyomába egészen az oltár közelébe. Nagyon
erős üzenetet hordozott ez nekem az új évre.
Bármily szorongatott helyzetben is vagyok,
csak hagyatkozzak Istenre, kövessem
útmutatását az élet minden területén.
Minden évben más és más szempontot
kapok. Várom az ideit is, hogy a Szentlélek
vezetésén, bíztatásán keresztül élhessem
meg a jövendő évet. - Bartha Angéla

Újpesti Egek Királynéja Főplébánia, az irodai szolgálat
rendje az ünnepek alatt, a plébánián:
---

December 23, hétfő 15.00 - 17.30 óráig
December 27 péntek nincs irodai szolgálat!
December 28, szombat: 15.00 - 17.30 óráig
December 30, hétfő: 15.00- 17.30 óráig
Január 3, péntek: 15.00 – 17.30 óráig
Január 6, hétfő Vízkereszt ünnepe, nincs irodai szolgálat!
Január 8, szerdától, ismét a szokásos rendben lesz irodai szolgálat:
hétfő, szerda, péntek 15.00 - 17.30 - ig!

Misét íratni, egyházi adót befizetni a sekrestyében is lehet, a szentmisék
Sürgős esetben a plébános és az irodista megtalálható a sekrestyében, a misék után.

után.

Az ünnepek szertartásrendje templomunkban:
- December 25, szerda,
Karácsony ünnepe: 9; 11 és este 6 órakor
lesz szentmise.

- Január 1, szerda: Újév: Szűz Mária
Istenanya
ünnepe,
kötelező
ünnep.
Szentmisék 9; 11 és este 6 órakor.

- December 26, csütörtök:
egy ünnepi szentmise lesz templomunkban,
délelőtt 9 órakor. Este nincs szentmise!

- Január 5, karácsony 2. vasárnapja:
Szentmisék 9; 11 és este 6 órakor lesznek

- December 27, péntek: kivételesen nem
lesz pénteki szentségimádás.
- December 29, Szent Család vasárnapja:
a szokásos miserend: 9, 11, és este 6
9 órakor a családok, házaspárok miséje lesz!
- December 31, kedd: Szilveszter, az év
végi hálaadás este 6 órakor lesz! Év végi
beszámolóval, Te Deummal, áldással!

- Január 6, hétfő, Vízkereszt ünnepe,
kötelező ünnep! Szentmisék reggel 1/2 8
órakor és este 6 órakor lesznek! - Aki hoz kis
üveget, vihet haza ma megáldott szenteltvizet
a misék után.
Házszentelés, lakásszentelés:
Aki szeretné, hogy megáldjuk otthonát,
mielőbb kérje, január 2-5 között, mert a
plébános kórházi műtétre megy, és utána két
hétig erre nem lesz alkalom!

2013. év számokban, plébániánkon:
Keresztelések száma: 61, ebből 6 felnőtt, a többi kisgyermek.
Házasságkötések száma: 26.
Temetések száma: 87 fő. (Ez az utóbbi néhány évben esett vissza, mert sok halottat nem
temetnek el, csak hazavisznek mindenféle szertartás, búcsúztató nélkül, Budapesten ez
körülbelül. 20%)
Elsőáldozók száma: gyerekek 11 gyerek,
felnőttek 17 felnőtt: felnőtten kereszteltek (6), az áttérők (6)
és felnőtten elsőáldozók: (5)
Korzenszky Richárd bencés
perjel
atya
nagyböjti
lelkigyakorlatán 135 személy
vett
részt
a
kultúrház
színháztermében,
ez
év
márciusában.
A legtöbb alkalommal fáztunk
a
kifűthetetlen
színházteremben.
Mostanra már csak az utcai
front maradt meg belőle, a
hátulját elbontották, piaci
parkoló van a helyén.
Nemsokára a tér felőli
homlokzat is bontásra kerül.
Az értékeket megmentettük,
sok
használható
dolgot
olcsón kiárusítottunk.

Régi plébánia, kultúrház
Szeretnénk megörökíteni a régi plébánia, kultúrház történetét. Néhány korábban született, sok
emlékkel rendelkező személyt fel szeretnénk keresni a jövő elején. De nagy örömmel várnánk
jelentkezést is, akinek van megosztható élménye, történte, képe a régi plébánia, vagy katolikus
kultúrház elmúlt évtizedeiből, ossza meg velünk írja le, küldje el, vagy jelentkezzék.
Ebben a lapszámunkban a régi
plébánia és katolikus kultúrház
néhány idei képét osztjuk meg,
sokaknak nosztalgiából.
A képen a régi plébánosi „dísz
ebédlő”. Lepukkant. Nincs benne
semmilyen fűtési lehetőség.
Egyháztanács
ülés
a
régi
ebédlőben.
A csillár, az asztalok, és a két
tálaló szekrény felújítás után
átkerül az új plébánia épületbe,
megmentve
valamit
a
régi
plébánia hangulatából, értékeiből.

P é n z ü g y e k :
A legtöbb intézmény nem szokta nyilvánosságra hozni pénzügyeit. Mi nem félünk ettől. Minden
könyvelve van, mindenről számlát adunk. Persze ez az év még nincs lezárva, az utolsó
decemberi hónap nem szerepel a számokban, ezt majd a szilveszteri beszámolóban lehet
pontosabban hallani. Egy bemutató összeállítás:

Egyházi adó befizetés:

Perselypénz:

2013. decemberig: 1.519.200 Ft. 232 db
befizetés volt eddig, gyakorlatilag ez 232
családot jelent. De nem lehet pontosan tudni,
hogy hány főt takar, mert a legtöbb esetben
ez sajnos nem lett megjelölve. Ez a
templomunkba járó családok kb. fele. A többi
nem fizet egyházi adót. Van akinek nem is
kell egyházi adót fizetnie, mert munkanélküli,
vagy csak járadékból, minimumnyugdíjból él.
Minden önálló keresetűt várunk, de a
befizetés önkéntes.
Tavaly egész évben: 235 befizetés volt
1.530.000 Ft. értékben.

A decemberig bekönyvelt
perselypénz
6.383.000 Ft. Ehhez jön még a karácsonyi
ünnepek perselypénze. Így sem fogjuk elérni
a tavalyi perselybevételt: amely 7.290.600 Ft
volt.

Adományok a plébánia, a templom
javára:
Azon a személyek befizetései kerülnek ide,
akik
teljesítették
az
egyházi
adó
kötelezettségüket, de az felett még szívesen
adakoztak nagyobb adományt 86 fő:
1.508.000 Ft. összeggel.

Céladomány :
Az újplébánia székeire, berendezésére, és az
orgonára:
1.880.000 Ft volt eddig, de várunk még az
ünnepek alatt is adományt, 21.500 Ft/szék….
A mai napig kb. 81 szék kelt el a plébánia
nagytermébe! Köszönet az adakozóknak!

Szent Antal persely:
A Szent Antal persely a szegények perselye.
Ebben az évben eddig 333.140 Ft-ot dobtak
bele a kedves hívek. Ennek 20%-át kell
továbbítanunk a központi karitász javára. A
maradék pénzzel gazdálkodhatunk. Húsvétra,
karácsonyra élelmiszercsomagokat adtunk
rászorulóknak, ebből történt a szegények
támogatása, a kispapnevelés támogatása, a
betegek napján az idősek megvendégelése,
és már nem is volt elég a bedobott pénz. Hála
Istennek az Erzsébet kenyereket a Lipóti
Pékségtől
kaptuk
ajándékba,
kaptunk
burgonyát szétosztásra az Önkormányzattól.

A pénzszámolás:
Minden héten, kedden reggel a kántor úr két
önkéntes
segítővel,
Gönczöl
Jánosné
Emőkével, Veszprémi Rózsával számolja a
heti aprópénzt, amit a piaci szomszéd hentes
vált át ingyen, nagyobb címletekre. Persze az
5 forintos már a hentesnek sem kell.
Menyi szép rendezvények volt
helyszíne a plébánia kertje!
Sokan csodájára jártak, de
kevesen jöttek segíteni füvet
nyírni, kertet ápolni, bokrokat
metszeni. Pozsgay György, a
gondnok; a plébános úr; a kántor
úr; az ex sekrestyés, Terike férje
István; főleg az ő rendszeres
munkájuk eredménye volt a szép
kert. Ez a kép az idén, a márciusi
havazásban készült.
Örömmel jelenthetjük, hogy az új
plébánián is lesz szép kert. Jóval
kisebb, de remélhetőleg könnyebb
is lesz majd karban tartani. De
elég nagy a rendezvényekhez.

Kiadások:

Ebben az évben felújítottuk a régi plébániai
bútor értékesebb bútorait, képeit, amelyek
átkerülnek majd az új plébániaépületbe. Ez
1.655.000 Ft-ba került.

760.000 Ft-ot kellett befizetnünk
az ún,
szolidaritási alapba, melyből a szegény
plébániákat támogatja az egyházmegye,
amely nem tudná kifizetni a papot,
sekrestyést, a kántort.
Sokan még mindig nem fizetnek egyházi
adót, egyházi hozzájárulást. Ez minden
felnőttre vonatkozna, nettó fizetése kb. 0,5 %a szerint…. Az egyik szomszéd plébániától
több hívőnk kapott levelet, melyben kérik,
hogy ne csekken, hanem személyesen
fizessék be hozzájuk az elmaradt egyházi
adót. Mi egy picit szolidabb módszerekkel
kérünk. Egyházi adót mindenki oda fizet,
ahova akar, ahova a legtöbbet jár templomba.
Csak a temetés és az esküvő bejelentése
maradt meg a szokásos plébániai területi
határok között. Mi nem küldtünk, és nem is
fogunk kiküldeni sürgető levelet, és nem a
szomszéd plébánia területén élő híveknek. És
mindenki oly módon fizethet, amely neki a
legegyszerűbb.
Persze
a
csekk
a
legrosszabb, mert ennek viszonylag nagy a
díja. De lehet átutalással, vagy a legjobb
módon személyesen az irodában, vagy a
sekrestyében is adót, adományt adni.
Az adó 1%-ának évi felajánlása nem a
plébániát gazdagítja, ez a központi püspöki
hivatalok,
egyházmegye,
papképzés,
rendezvények, hitoktatás stb. céljait szolgálja.
Az elmúlt években megtörtént a templom
hangosítás, vetítés, szerelése, a templom
elektromos hálózat, világítás korszerűsítése,
a templomfestés, és az orgona felújítás fele
Mindez
önerőből,
önkormányzati
támogatással. Hála Istennek van néhány
milliós
tartalékunk
az
új
plébániára
költözködésre, egy szerény kezdésre. Ha
adományokat kapunk, ígérjük, jó célra
fordítjuk!

Pénzgazdálkodásunk:

Támogatások:

A plébánia anyagilag jelenleg biztos lábakon
áll. Hála Istennek van önkéntes munka és
segítség is a hívektől. Egyedüli pénzforrásunk
csak a hívek adománya, és az Önkormányzat
évi támogatása. Az egyházmegyétől nem
kaptunk, és nem is kértünk pénzt már 6 éve.
Sőt mi befizetők vagyunk. Ebben az évben

Ebben az évben az Önkormányzattól kaptunk
támogatást: 5 milliót felújításra, 1,2 milliót
működésre. Nem volt nehéz elkölteni. Az
előbbit az orgonára és a plébániai bútorok,
képek felújítására, az utóbbit táborokra,
koncertekre költöttük el.

Tudod-e?
Hogy a templomi villanyszámla egy évre több,
mint 1,5 millió Ft?
Három főállású alkalmazottunk van a
sekrestyés, Tímárné Valika, a kántor-irodista
Tarcsi Veres Attila, és hitoktatónk, Tóth Ildikó.
Az egy főállású alkalmazottunk, a kántorirodista havi járadéka a fizetésén felül, amit
befizetünk a NAV-nak 67.000 Ft/hó.
Egy kis ostya 3,20 Ft, egy papi nagyostya 9
Ft. Az oltáron levő két gyertya 1300 Ft. (650
Ft/db.)
Akinek van jövedelme, az ugye nem 5, vagy
10 Ft perselypénzzel járul hozzá a
kiadásokhoz? Minden adományt hálás szívvel
köszönünk!

Az orgona felújítása:
Ebben az évben összesen 3.676.500 Ft-ot
költöttünk az orgonára. Ez a pénz a teljes
sípállomány javítását (2790 db síp), a
széljáratok javítását, illetve mechanikus
szerkezetek javítását, + az új motor
beszerelését
jelenti.
Az
új
motor
Vámosszabadiban
készült,
magyar
gyártmány 5 éves garanciával. Az orgona
eddigi javítása a 2012. és 2013. évi kiadások:
8.964.000 Ft. - Az orgona befejező
munkálatai közel 11 millióba kerülnének: 7
millió egy új korszerű játszóasztal, és 4 millió
a szervesen hozzátartozó szelepműködtető
elektronika, mivel az orgona sípjainak a
megszólaltatása elektromos vezérlés által
működik.

Bútorfelújítás:

Főplébániai Hírlevél. Az Újpesti Egek Királynéja Főplébánia időszaki újságja. Felelős kiadó,
szerkesztő: Horváth Zoltán plébános atya. Megjelent 550 példányban.

Plébániai élet:
Szentségimádás:
Minden pénteken a sekrestyében csendes
szentségimádás van, reggel 8 órától, délután
5 óráig! Bárki betérhet, akár néhány percre is
Aktív híveink közül várnánk őrzőket is, akik
tudnának egy-egy órát vállalni. Jelentkezés
Zoltán atyánál, vagy Gáspár Gabusnál!

Nyugdíjasklub:

Felnőtt bibliaóra:

Ovis mise-foglalkozás:

Minden csütörtökön este 18.30 órakor a
plébánián, a hittanteremben. Minden felnőttet
örömmel látnánk célzott korosztály: 40 - 80 év
között.

Felnőtt katekézis:
Ifjú felnőtteknek, kéthetente csütörtökönként
¾ 8 órakor. Legközelebb az újévben lesz,
január 2-án, csütörtök este.

Gitár és énekpróba fiataloknak:
Szerda esténként 18.30-kor.

Cursillo:
Cursillós ultreya, minden hónap első hétfőjén,
este 6 órakor a plébánián.

Rózsafüzér:
Minden hónap első péntekjén,és a hónap 13.
napján az esti mise előtt ½ 6 órától van
rózsafüzér imádság.

Baba-mama klub:
A nyugdíjasklubbal felváltva kéthetenként
szerda délelőtt 10 órakor!

Vass Albert: Látható az Isten
Fűben , virágban, dalban fában,
Születésben és elmúlásban,
Mosolyban Könnyben , porban, kincsben,
Ahol sötét van, ahol fény ég,
nincs oly magasság, nincs olyan mélység
amiben Ő benne nincsen!
Arasznyi életünk alatt
nincs egy csalóka pillanat,
mikor ne lenne látható az Isten
De jaj annak, ki meglátásra vak!
A szeme elé a fény korlátja nőtt.
Az csak olyankor látja őt,
mikor leszállni fél, az álom:
Ítéletes Zivataros
villám -világos Éjszakákon.

A Baba-mama klubbal felváltva, kéthetenként
szerda délelőtt 10 órakor a plébánián.

Ovis hittan:
Szerdán délután ½ 5 órakor a plébánián.
A 9 órai szentmisék alatt szeretnénk folytatni
az óvodás gyermekek számára a mise,
prédikáció gyermeknyelvű feldolgozását, a
kialakított volt keresztelőkápolnában. Ezzel
talán könnyebb a felnőtt híveknek is a misén
részt venni, mert már akad egy-két nagyon
erősen visító gyermek, aki az Úristen és a
maga örömére jót produkál, de sok hívő
kevésbé szereti hallani, talán így mindenki
megelégedésére sikerül megoldani.…

Felolvasás, ministrálás a miséken:
Minden jó hangú hívőtől szívesen vennénk a
felolvasást a szentmiséken. A 9 órai
szentmise
felolvasásai
nagyjából
megoldottak: Csipetnél lehet jelentkezni a
misék előtt. A 11 órai és az esti szentmisékkel
vagyunk néha gondban, mert a mise előtt 510 perccel még sokszor nincs ismerős
felolvasó. Várunk új jelentkezőket, illetve
olyat, aki bejönne a sekrestyébe, rákérdezni
akad-e már felolvasó az adott misére. Sőt fiú,
és felnőtt férfi ministránsokat is várnánk,főleg
szombat estére, a vasárnapi 11-es és este 6
órai misére is.

Az új plébánia építése:
Mivel az új plébániának az Önkormányzat az
építtetője, csere az épület elkészülte után lesz.
A régi épületrészben mintegy 4 heti munka van
még hátra, az új épületszárny két és félhavi
munkát igényelne, technikailag, de persze nem
télen, mert télen nem minden munka végezhető
megfelelő tempóban, vagy ha rosszaz idő
egyáltalán nem végezhető. Ezért előre nem
tudható, hogy így a tél beálltával mikor lehet a
költözködés. A cél, hogy jó és minőségi legyen.
Néhány hét, egy-két hónap számít ugyan, jó
lenne új programokat szervezni, továbbra is
imádkozni, engesztelni kell, mert úgy néz ki,
még nem múltak el az akadályok.

Szentmisék:
Egy év alatt kb. 520 szentmise volt templomunkban és néhány igeliturgia.
Ebből a plébános 16-ot imádkozott a főpásztor szándékára, és 52-őt, vasárnaponként egyet, a
plébánia híveiért. A hívek 251 orgonás és 14 csendes misét írattak, így ebben az évben 187
misének nem volt szándéka. (Ez kicsivel több, mint tavaly.) Néhány évvel ezelőtt viszont már
januárban elfogytak az évi misék, annyi miseszándék volt. Ma nem…. Pedig a szentmisének
végtelen értéke van. Lehet mondatni nem csak halottakért, hanem élőkért, gyógyulásért,
évfordulóra, névnapra, születésnapra, hitért, örömért, bármilyen jó szándékra! A szentmise
költségeit nem kell kifizetni, ez a templombérlés esetén sok tízezer forint lenne. A miseszándék
továbbra is jelképes 2700 Ft. Ha valakinek nincs pénze, és imát kér, a plébános atya azt is
megteszi, ingyen is természetesen. Ima, áldás nélkül nem marad senki sem! A szentmise a
forrás, a csúcs, a lelki táplálék, a találkozás lehetősége Jézussal.
1
jó
szót
szólni. Egy
beteget felvidítani.
Valakinek kezet nyújtani.
Megdicsérni az ételt. Nem
feledkezni
meg egy
közeledő születésnapról.
Óvatosan csukni be az ajtót.
Apróságoknak örülni. Mindenért
hálásnak lenni. Jótanácsot adni. Egy levél
írásával örömöt szerezni. Apró
tűszúrásokon
nem évődni. Jogos
panaszt nem emlegetni
föl újra. Nem tenni szóvá,
ha a másik hibázott. Nem
fogni fel elutasításként, ha háttérbe
szorulunk. Levert hangulatot nem venni
komolyan. Nem sértődni meg egy
félresikerült szó miatt.
Megtalálni az elismerő, dicsérő szót
a jóra, az együttérzés szavát a megalázottnak,
egy tréfás szót a gyerekeknek. Meleg kézszorítással
vigasztalni a szomorút. Becsületesen elismerni az
elkövetett helytelenséget. Örülni a holnapi napnak.
Bizonyos dolgokra aludni egyet. Mindenre rászánni
a kellő időt és gondot.
És mindenben : szeretettel lenni.

Újévi népi köszöntő:
Adjon Isten minden szépet,
Irigyeknek békességet.
Adjon Isten minden jót,
Hazug szájba igaz szót.
Hontalannak menedéket,
Éhezőknek eleséget,
Tollat író kezébe,
Puját asszony ölébe.
Legényeknek feleséget,
Szegényeknek nyereséget,
Áfonyát a havasra,
Pisztrángot a patakba.
Istenhitet a pogánynak,
Hű szeretőt a leánynak,
Szép időben jó vetést,
Szomorúknak feledést.
Sarkvidékre hideg telet,
Az árváknak jó kenyeret,
Fegyvereknek nyugalmat,
Szelíd szónak hatalmat.
Betegeknek egészséget,
Fuldoklóknak reménységet,
Vitorlának jó szelet,
Napfényből is öleget.
Jó lövést az ordasokra,
Nyíló ajtót vaskapukra,
Vándoroknak fogadót Isten adjon minden jót!
Az új esztendőben.

Az újévi papi áldással kérem az Úr Isten kegyelmét minden kedves olvasónknak,
hívőnknek! Boldog új esztendőt adjon az Úr!
Isten, aki minden áldásnak ősforrása, adja meg nektek kegyelmét, árassza rátok bőséges
áldását, és tartson meg titeket az egész esztendő folyamán egészségben és épségben!
Ámen.
Őrizzen meg titeket töretlenül a hitben, adjon hűséges kitartást a reményben, és erősítsen
meg a mindvégig türelmesen gyakorolt szeretetben! Ámen.
Irányítsa békéjében napjaitokat és tetteiteket, hallgassa meg mindig és mindenütt
kéréseiteket, és vezessen el a boldog örök életre! Ámen.

