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Karácsony: A Születés üzenete
Örömhírem van! Megszületett! Velünk az Isten! És mivel Isten velünk van, ki
lehet ellenünk?! (Vö. Róm 8,31)
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn3,16)
Egy tanító történet:
Havas karácsonyeste volt. A meleg házban
vidáman ragyogtak a karácsonyfa fényei, alatta
ott sorakozott tucatnyi ajándék. Az anya és a
gyerekek ünneplőbe öltözve készülődtek a
templomba. "Gyere velünk"- kérték az apát, mert
nagyon szerették. "Én aztán nem" - csattant fel.
"Én nem hiszem el ezt a sok vallásos szemetet".
A felesége évek óta próbált neki Jézus
Krisztusról és az általa felkínált üdvösségről
beszélni. Arról, hogy Isten Fia hogyan lett
emberré, hogy megmutassa nekünk az utat a
Mennybe. "Ostobaság" - mondta erre mindig a
férfi.
A család elindult a templomba, és a férfi egyedül
maradt kényelmes kis vidéki házukban. Egy
pillantást vetett az ablakon át a hideg havas
tájra. Aztán a tűz felé fordult, hogy melegedjen.
Ahogy azonban elfordult, szeme sarkából valami
mozgást észlelt kinn a hóban. Újra odapillantott.
Cicák! Három kiscica sétált el lassan az ablaka
előtt. "Az ostobák!" - gondolta. "Meg fognak
fagyni!" Felvette kalapját és kabátját, és
kinyitotta az ajtót. A jeges téli szél
megborzongatta. "Gyertek ide, cicuskák!
Gyertek be ide, ahol meleg és étel vár
benneteket! Odakinn elpusztultok." A cicák
azonban elfutottak, megijedve az ajtóban álló
idegentől. Ő kiment. "Gyertek vissza! Ne féljetek!
Meg akarlak menteni titeket!" A cicák azonban
eltűntek. Túl késő volt. "Nos, én minden tőlem
telhetőt megtettem értük" - motyogta magában a
férfi. "Mit tehettem volna még? Nekem is

macskává kellene válnom ahhoz, hogy elérjem
és megmentsem őket. Ha macskává válnék,
elmondhatnám és megmutathatnám nekik.
Akkor hinniük kellene nekem, hacsak nem
bolondok." Ahogy visszaért az ajtóhoz, a
távolban megkondultak a harangok. A férfi egy
pillanatra megállt és hallgatózott. Aztán bement
a tűzhöz, letérdelt, és sírva fakadt.
Valami ilyesmiről szól a karácsonyi történet, a
Születés
ünneplése.
A
világmindenség
Teremtője annyira szeretett bennünket, hogy
lejött a Földre ember alakban megmutatni
nekünk, hogyan menekülhetünk meg. És ha
hallgatunk Rá, és követjük Őt, akkor nem fogunk
elkárhozni, hanem örök életet kapunk.
Karácsony ünnepe azonban azt hirdeti
számunkra, hogy bár a szeretet napját
ünnepeljük, a szív győzelmében hiszünk, mégis
tudjuk, hogy a nyers erőszak sokszor összetöri a
szívet. A véres áldozatok beépültek a
történelembe. A betlehemi gyermekek véres
vértanúságától, István diakónus vértanúságán
át, Jézus Krisztus keresztáldozatának valósága
jegyében - ma is polgárháborúk, tüntetések,
romló közbiztonság, az ördögien hivalkodó
gonoszság által mindennap „megsebesülünk”.
Amilyen mértékben fogyatkozik a szívekben a
szeretet, olyan mértékben leszünk egyre
szegényebbek. Nemcsak megélhetésünk alapjai
rendülnek meg, hanem elveszítjük a szívjóságot
is. Így tehát Karácsony ünnepe üzenet is
számunkra. A szívjóságot Jézus Krisztus
indította el világhódító zarándokútjára! Ennek
fénye ma is világit Betlehemből! Bárcsak
betöltene ma is sokakat: minden e világra jövő
embert!

Uralkodj magadon, amíg nem késő
Volt egyszer egy kisfiú, akinek igen nehéz
természete volt. Az apja adott neki egy zacskó
szöget, hogy mindannyiszor, amikor elveszíti a
türelmét, vagy veszekszik valakivel, üssön be
egy szöget az udvar végén levő kerítésbe.
Az első napon 37 szöget ütött a fiú a kerítésbe.
Az elkövetkező napok során megtanult uralkodni
magán és a kerítésbe ütött szögek száma
napról-napra csökkent. Felfedezte, hogy sokkal
könnyebb uralkodni magán, mint a szögeket
beütni a kerítésbe. Végül elérkezett az a nap,
amikor a fiú egyetlen szöget sem ütött be a
kerítés fájába. Ekkor megkereste az apját és
elmondta neki, hogy ma egyetlen szöget sem
kellett a kerítésbe ütnie. Az apja azt válaszolta,
hogy minden nap, amikor megőrzi a nyugalmát,
és nem kerül veszekedésbe senkivel sem,
húzzon ki egy szöget a kerítésből...
A napok teltek, amikor a fiú közölte az
apjával, hogy már egy szög sincs a kerítésben...

Az apa így szólt: Édes fiam, te igen becsületre
méltóan viselkedtél, de nézd csak meg, hogy
mennyi lyuk van ezen a kerítésen! Ez már sosem
lesz olyan, mint azelőtt. Amikor összeveszel
valakivel, és egy gonosz dolgot mondasz neki,
ugyanolyan sérüléseket hagysz benne, mint
ezek itt a kerítésen. Belemárthatsz egy kést egy
emberbe, majd kihúzhatod, de a seb örökre ott
marad. Mindegy, hányszor is kérsz bocsánatot,
a sérülés ott marad. A szavakkal okozott seb is
olyan, mint egy fizikai seb. A barátok nagyon
ritka ékszerek, megnevettetnek és bátorítanak.
Mindig
készek
téged
meghallgatni,
mindannyiszor,
ahányszor
neked
arra
szükséged van. Támogatnak, kitárják előtted a
szívüket. Mutasd meg a barátaidnak, mennyire
is szereted őket! És végezetül: A barátság öröme
azt jelenti, hogy valaki rád bízott egy titkot. (Alessandro Manzoni)

Egy pesti plébánossal történt
A tömegmédia társadalmában élünk. A trend az,
hogy te fogyasztó vagy - akár az élelmiszerek,
akár a lelki kínálat tekintetében. Ahhoz, hogy a
szolgáltatást igénybe vedd, nem kell erős
identitású
közösség
tagjának
lenned,
észrevétlenül elvegyülhetsz a masszában. A
közösséghez való tartozás áldozatokkal is jár.
Rengeteget kapsz vissza, de valamit be is kell
tenned a kalapba. És ami még fontosabb,
vállalnod kell önmagadat. Könnyebb az egyszeri
fogyasztásokra berendezkedni, az egyházat is
olyan plázaként felfogni, ahol az ember befizeti a
pénzt, aztán szó nélkül elviszi az árut. A múltkor
bejött hozzám egy amerikás magyar, akinek

itthon meghalt az édesapja. Letett egy rakás
pénzt az asztalra, és közölte: "full extrás
temetést kérek". Kénytelen voltam azt mondani
neki, hogy természetesen szép temetést kap, de
ne haragudjon, ez nem autómosó. Mi a szegény
embert is ugyanolyan méltósággal temetjük el.
Az egyházi közösségeknek ezzel a reklámokból
és mindenhonnan áradó szemlélettel kell
versenyezniük. Ilyen értelemben az egyházak
ma ellenkultúrát jelenítenek meg.
- Mivel szemben?
A
fogyasztásközpontú
társadalommal
szemben.

Juhász Gyula: Betlehemi üzenet a vakoknak
Testvéreim, egy látó küldi néktek
Üdvözletül ma könnyes szavait,
Ki mindig fájón és szédülve nézett
Egy szép pokolt, mely földnek hivatik.
Ő onnan jött, hol a magas mennyeknek
Szférája zeng és csillaga ragyog,
Szemében még e fény árnyéka reszket,
Az édené, mit sírón elhagyott.
Mint nagy elődje, Milton, aki vak volt,
Ő is szeretne látni víg eget,
Túl minden földi harcon és kudarcon
Felé örök világok intenek.

Testvéreim, itt mind vak, aki balgán
Tűnő örömben üdvöket kutat,
Ki istent vár a múló gyönyör arcán:
Mind vak szegény, ki nem talál utat.
És nem vak az és ő meg fogja látni
Istent magát mind, kinek lelke fény,
Minden világi pompák csillogási
Kialszanak, ha Isten fénye kél.
Szeressetek: ezt mondja az Apostol
S ennél különbet nem mond senkise.
A betlehemi békés csillagokból
Üzeni ezt ma a Szivek Szive!

VELÜNK AZ ISTEN!
Isten csak önmagát akarja adni, és végső soron
adja is nekünk. Ha tetszik, ha nem. Ő a legfőbb
jó, illetve a jó. "Jó csak az Isten". Mi ezt fel nem
foghatjuk teljes egészében, csak tükör által
láthatjuk homályosan. A lelkünk legmélyén, vagy
egy életével tanúságot tévő szenten keresztül.
- Például itt áll Szent Pál, aki Saulként, farizeus
zsidóként üldözte az alakuló Egyházat. Valami
csak történhetett a lelkében, hogy egy kereszten
meghalt, haramiaként kivégzett emberre
egyszer csak Istenként tekintett, és egész életét
a látszatra halottnak, és kinyilatkoztatott
igazságának szentelte. SZENTELTE. "Saul!
Miért üldözöl engem?" - kérdi az Úr a
damaszkuszi úton.
Ha ez csak álomlátás vagy képzelgés lett volna,
Pál nem vakul meg és nem lesz az Ősegyház
egyik alappillére - kigyógyulván vakságából - a
Szegletkőhöz:
Krisztushoz
láncolva.
Ha ezt fel nem fogjuk, mást kezdünk szeretni
Isten
helyett,
vagy
Isten
előtt:
"A művészet a mindenem."
"Imádom a feleségem."
"Futball nélkül nem tudok élni."
- Az Isten a mindened!
- Az Istent imádod!
- Az Isten nélkül nincs élet!
Amit
rossznak
élünk
- középszerű művész lettem
- a feleség meghalt, megcsalt, stb.

meg:

A régi összetételű egyháztanács utolsó ülése,
már az új plébánia tanácstermében.

- sérülés, egyéb miatt kettétört focikarrieraz nem rossz! (Válaszolva az örök kérdésre:
miért enged Isten annyi rosszat a világban.)
Az jó! Az jó:
Lerombolódnak bálványaink és lesz helye a
szívünkben a legfőbb jónak, a jónak, mert: "jó
csak az Isten".
Mihelyst az Isten az első az életedben, jó
művész leszel, jó futballista és jól szereted a
feleséget, a többi embert meg a világot. Nem
bálványozva!
Szolgálva
Krisztusban.
Minden rossz (a sátán) meghalt-az Igazi
Valóság számára-Krisztus áldozatával a
kereszten, és Krisztus feltámadt. Nem erre az
életre, mint Lázár, akit ő támasztott fel (ő
támasztott fel szeretetből a szemtanúk kedvéért,
hogy higgyenek és hogy visszaadja övéinek.
Ideiglenesen. Mert később e világ számára
meghalt. Végleg.), hanem egy dicsőséges örök
életre, dicsőséges testben.
Így is, úgy is meghalunk. Haljunk meg
Krisztusban az evilág számára és feltámadunk!
Őbenne! Higgyünk az ígéretnek, az Örömhírnek
és Szent Pálnak. Higgyünk az egy szent
katolikus és apostoli anyaszentegyháznak, ami
Krisztus teste! Legyünk benne tagok, bánjuk
meg
bűneinket,
hagyjuk
lerombolódni
bálványainkat és beköltözik szívünkbe az Isten.
Ui.: zuhanó repülőgépen nincs ateista.
Az evilági életük zuhanó repülőgép, még ha nem
is gondolunk rá. Egy laikus: K. GY.

Az új plébánia hátsó kertje decemberben: most
várja a jótékony havat…

Gondolat: ajándék karácsonyra Jézusnak:
Minden Istentől van, tehát semmit nem tudunk neki adni, ami nem az övé. Egyedül a szenvedés
az, ami nem tőle van, tehát a szenvedésünk az egyetlen, amit adhatunk neki.

Plébániánk 2014. éve számokban:
Keresztelések: az idén: 60 (ebből 5 felnőtt katekumen és 1 áttérő a katolikus hitre), - tavaly: 58, volt
-10 évvel ezelőtt 2004-ben: 58
Házasságkötések az idén: 25, - tavaly: 26, - 10 évvel ezelőtt 2004-ben: 13
Bérmáltak az idén: 26 fiatal és felnőtt
Temetések az idén: 76, - tavaly: 92, - 10 évvel ezelőtt 2004-ben: 171
Elsőáldozók: 8 gyerek és 15 felnőtt
Misére járók száma: a legkevesebb július utolsó vasárnapján, és augusztus első két vasárnapján:
ekkor vasárnaponként 450 fő körülire csökken a létszám. – A legtöbb vasárnapi hívő nagyböjt 5.
vasárnapján és virágvasárnap és advent 3. - 4. vasárnapján van templomunkban: ekkor megközelítjük
a 760 főt.

Plébániánk pénzügyei:
Befizetések:
Egyházi adó 2014. november 30-i állás alapján
273 befizetés volt novemberig. Tavaly 232
befizetés volt az egész évben. Eddig 41 fő
(család) a növekmény, és hátra van még a
decemberi összesítés. Egy főre átlagban 7000
Ft. az egyházi adó, mert sok kis egyedülálló
nyugdíjas fizet csak 5000 Ft. körül. Aki befizette
már egyházi adóját, és még adakozik, annak
befizetése az adományok rovatba kerül.
Értelemszerűen ezért adományokból sokkal
több pénz folyik be, hisz akadnak, akik nagyobb
összeggel, 50, vagy 100 ezer forinttal
támogatják plébániánkat. De ebben az évben is
akadt félmilliós adakozó is. adományokból így
4,5 millió gyűlt össze. Köszönet nekik érte!
A legnagyobb jövedelem a vasárnapi és
ünnepnapi
perselypénz.
Vasárnaponként
átlagban 130.000 Ft gyűlik össze. Nagyon sokan
bizonyára szegények, mert sok 5 vagy 10-20 Ftos is található a perselyben. De a szegény
asszony 5 forintjáért is köszönet!
Valószínűleg akik csak 5-10-20-50 Ft-ot dobnak
be (nem tudjuk kik őkazokat nekünk kellene
támogatni a Szent Antal perselyből, a plébánia
pénzéből adományokkal. – Ne szégyelljen
jelentkezni, aki rászoruló! Most karácsonykor 35
családnak juttatunk csomagot!
A Szent Antal perselybe, szegények javára
egyre kevesebb pénz kerül, ezt ki kell pótolnunk,
hogy például karácsonyi csomagot vigyünk a
szegényeknek. Várhatóan az évi Szent Antal
perselypénz csupán 440.000 Ft. körül lesz.
Kiadások:
A legnagyobb kiadásunk ebben az évben az új
plébánia berendezése volt. Közel 14 millió
forintba kerültek eddig a beépített bútorok,
székek, konyhák, könyvtár, kápolna, ovis terem,
nagyterem berendezései. A templomra ebben
az évben csak gyorsjavításokra, és használati
eszközökre költöttünk.

Külső források:
Önkormányzattól támogatás: 3 millió orgonára,
1,5 millió programokra, 14 millió plébánia
kertjére, udvarára.
Minisztériumi
pályázatból
plébánia
berendezésére: 9 millió Ft.
UKMA alapítványtól: 100.000 Ft.
A jövő tervei:
Az új plébániát fejleszteni kellene, és a templom
is állandó renoválásra szorul. Az új plébániára
ha
lenne
rá
pénz,
kellenének
még
összecsukható székek az alsó nagyterembe, a
felső nagyterem díszítése, egy festmény Magyar
Feri atyáról, kerti mozaik kép, és az iroda és
plébánosi részbe egy klíma berendezés, mert a
déli fekvés miatt nagyon melegek.
Persze, ha sok pénz lenne azt is értelemszerűen
el lehetne költeni, mert a lépcsőházban a lépcső
kövének nincs oldal szegélye, így nem szép, és
nem lehet szépen tisztán tartani. Nincs a
plébániának, plébánosnak garázsa. (Az új
plébániára nem engedélyezték a szintkülönbség
miatt, de el sem fért volna a telken a garázs,
vagy kocsi beálló. És egyelőre nem is találtunk
a főtéren üres, eladó megfelelő méretű garázst.)
A templomban szeretnénk befejezni az orgona
felújítást, de ehhez 12,5 millió Ft. kellene még.
addig is imádkozni kell, hogy a régi játszóasztal
bírja még, és maradjon még néhány
használható regiszter az orgonán. Ugyanis a fel
jó még. Eddig a sípok felújítása történt meg, és
új orgonamotor beszerelése. De a felújított sípok
nem szólalnak meg jó elektronika és ehhez való
játszóasztal nélkül. Most felújítva hallgatnak, és
várják a befejezést.
Ha nem volna önkéntes munka, segítség, akkor
templomunk, plébániánk bezárhatna. Hála
Istennek sok adakozónk van, de mi nem úgy
működünk mint egy világi cég: ezért várnánk
templom takarítókat, szeretnénk ha a használó
csoportok rendben is tartanák a plébániát.

Egyházi növekedés, vagy csökkenés Újpesten?
Mit lehet kiolvasni az utóbbi évek számaiból, csökkenünk, vagy növekszünk?
Ha első olvasásra tekintünk a számokra, azt
Tehát legalább egyszer volt templomban, vagy
hinnénk radikális csökkenés van. Pedig például
eljött legalább egyszer plébániai programra,
a temetések számának csökkenése csak követi
vagy kirándulásra. És van 17 olyan gyerek, aki
a 30, 40 évvel ezelőtti keresztelési és esküvői
más plébániára ment el ugyanígy. A többi gyerek
adatok számát. Sőt, Budapesten körülbelül 20még egyszer se volt sem templomban, sem
25 % halott nem kerül eltemetésre (hazaviszik,
kiránduláson, sem plébániai játszónapon, vagy
vagy ki sem váltják a hamvakat). A Megyeri
karácsonyi ajándékkészítésen stb. És más
temetőben ma már csak heti 3 alkalommal van
programon sem! Ez összesen csak 20 % aki
temetés, két nap szünnap, úgy, hogy a 3 napon
bármire legalább egyszer eljutott. Azért jobb egy
is ritkábban temetnek, mint 10-20 éve.
picit az arány, mert van egy katolikus iskolánk is,
Viszont nem csökken a keresztelések száma, és
ahol tanul néhány gyermekünk! 80 % gyerekkel
több a felnőtt keresztelő, felnőtt elsőáldozó.
a hittanon kívül nincs más kapcsolatunk. Ha
Ha az egyházi adó befizetéseket is tekintjük, azt
ehhez hozzátesszük, hogy az összes általános
lehet megállapítani, hogy több az elkötelezet
iskolás gyereknek csak 13 %-a jár katolikus
keresztény. Jóval többen fizetnek egyházi adót
hittanra Újpesten, hát nem valami nagy
(41-el több a befizetés novemberig), és nem
százalék. Az összes általános iskolás gyerekek
járnak kevesebben templomba! Akik eltűnnek,
kevesebb, mint 1 %-a tette be hozzánk a lábát
azok, akik csak meg voltak keresztelve, de nem
az év folyamán. Nem tudom, mit lehetne tenni,
katolikus módon éltek: számukra ma már nem
mert a plébánia hittanra az igaz, hogy
kérnek gyászmisét, egyházi temetést. Hosszú
kevesebben jártak az iskolai hittan előtt, de ha
távon ez az arány hova vezetne? Az évi 60
már eljött a plébániára, sokkal nagyobb
keresztelés 75 éves átlagéletkorra nézve 4500
százalékukat tudtuk megszólítani, bekapcsolni.
Fő katolikus. Ha a mostani arányokat nézzük,
Aki eljött a plébánia hittanra, ha nem is járt
hogy a megkereszteltek csak kb. 15 %-a jár
mindig misére, valamilyen lelki programra el
vasárnaponként templomba, akkor ez 675 főt
lehetet csalni mindegyiküket. Egyelőre az iskolai
jelentene vasárnaponként. És átlagban most is
hittan vallási ismeretek átadását jelenti, nagyobb
ennyien járunk templomba. Ennél jóval többen
létszámú
gyereknél,
minden
más
csak adventben, karácsonykor, virágvasárnap,
vonatkozásban kudarc. Pedig hitoktatóink
húsvétkor szoktak lenni vasárnaponként, illetve
megtesznek mindent.
ünnepnaponként. Tehát az elmúlt évek
Van miért imádkozni: És van mit tenni. Adva van
tendenciájából
az
állapítható
meg:
egy plébánia, nagy közösségi tér, ide
valamennyivel
több
az
elkötelezett,
programokat kell szervezni. Első lépésként
nagycsaládos, közösségbe járó, az egyházat
bármire is (ami keresztény szellemű) - behozni
anyagilag támogató személy. Viszont radikálisan
a gyerekeket és szüleiket. És az ifjúságnak és a
csökken a társadalmi elfogadottsága az
felnőtteknek
több
programot,
többféle
egyháznak.
összejöveteli lehetőséget kellene megteremteni,
Tóth Ildikó főállású hitoktatónk felmérése szerint
a
szokásos
szentmiséken,
szentség
ez a hittanos gyerekeknél így néz ki:
kiszolgáltatásokon kívül! Hely most már van.
Ildikóhoz 183 gyerek jár hittanra az általános
Elkötelezett
önkéntes
vezető,
szervező
iskolákban. Ebből 21 az a gyerek, akivel a
kerestetik.
hittanon kívül bármi más kapcsolatunk volt.
Semmi sem lehetetlen annak, aki hisz;
semmi sem nehéz annak, aki szeret.
Semmi sem fárasztó a szelídnek, és
semmi sem elérhetetlen az alázatosnak.
Clairvauxi Szent Bernát

Aki hittel imádkozik,
Mennyországba kívánkozik
Áldd meg, Uram, annak létét Te adj neki lelki békét!

A világban legtökéletesebb az ember.
Az emberben a legtökéletesebb a lélek.
A lélekben a legtökéletesebb a szeretet.
A szeretetben a legtökéletesebb az Isten.
Szalézi Szent Ferenc

Segítsd őt a gondban, bajban,
A mélységes nagy nyomorban.
Légy vele az életében,
Bátorítsd a félelmében! Ámen!
Oskolás János

Bölcs mondások... a keresztény életről
Ha két fillérest összeteszünk, egy pengő lesz
belőle. Ötszáz darab ötven filléres kétszázötven
pengőt ér, de ha ezer fél keresztény nem ér egy
egész keresztényt. (Bagdazarián)
A keresztények olyan arcokat tudnak vágni,
mintha éppen akkor nyertek volna le egy liter
ecetet. Pedig róluk van megírva, hogy az Úr az ő
gyönyörűségének folyóvízéből akarja itatni őket.
(Bagdazarián
A világ jobban tudja, mint mi, hogy mi illik Isten
népéhez. A keresztény embertől mindig
megkívánja, hogy Istennek tetsző élete legyen, s
megbotránkozik, szemrehányást tesz, és lenézi
az olyan hívőt, aki méltatlan hitéhez. (Turóci)
A gyertya csak akkor lesz valóban gyertya, ha
meggyújtják. Azelőtt csak faggyú és kanóc volt.
Az Úr a szentjei arcképének vázlatát a Tábor
hegyén készítette, és a művét a Golgotán fejezte
be. Itt végezte rajtunk az utolsó ecsetvonásokat.
(Tersteegen)
Istenhez való ragaszkodásunknak olyan erősnek
kell lenni, hogy ne legyünk kénytelenek az
emberek vigasztalását keresni. (Kempis)

A keresztény ember a világ csodája, az Ördög
ijedelme. A szíve tele örömmel, a szeme
könnyel, a szája fohásszal, a keze jó
cselekedettel. (Luther)
Amint az ember a hegyi patakot felhasználja a
malmok hajtására, úgy használja fel gyakran
Isten az istentelenek haragját a maga
gyermekeinek a nevelésére.
Amíg mi érzelmek után kapaszkodunk, addig
képtelenek
vagyunk
a
Jézussal
való
életközösségre, s ezzel kezet is nyújtunk a
kísértésnek, és kaput, ajtót nyitunk a
kétségbeesésnek.
A keresztény életben minden gyengeség abból
származik, hogy Krisztussal élni akarunk ugyan,
de Vele meghalni nem.
Koldulni azt jelenti: áldani azokat, akik feléd
fordulnak, akiktől kapsz. De áldani azokat is, akik
nem vesznek észre, nem figyelnek rád,
elmennek melletted érzéketlenül. Sőt: koldulni
azt jelenti, hogy megtanulhatod még azokat is
áldani, akikben jelenléted borzongást, talán
gyűlöletet vált ki.

Az Adorate kórus adventi koncertje a plébánia
emeleti nagytermében, 2014. dec. 20-án.

Az új plébánia első udvara, kerengője, esti
szép kivilágításban.

Reményik Sándor: Ó ISTENEM...
Ó Istenem, szabadíts meg engem magamtól. Tövig, gyökérig hamisság vagyok.
Hamis, hazug, üres, idétlen élet, Korcs mozdulatok és hiú beszédek.
Csak akarok, valamit akarok És minden balra dőlt el.
Add nekem üres locsogás helyett A hallgatás súlyos, zord aranyát,
Vagy szenvedésemre piros pecsétet, Add vissza lelkem, szabadságom,
A belső méltóságot add nekem, Adj nekem igaz, véres szavakat,
Add nekem ajándékba magamat, - Vagy szabadíts meg örökre magamtól.
Irodai szolgálat a plébánián: Hétfő, szerda, péntek délután 15.00-17.30 óráig.
Honlap: www.egekkiralyneja.hu.

Ferenc pápa üzenetei:
„Bizonyos aggodalommal szoktuk megkérdezni:
Milyen világot hagyunk a fiainkra? Talán jobb
lenne, ha ezt kérdeznénk meg: Milyen fiakat
adunk ennek a világnak?
„A prédikáció előkészítése olyan fontos feladat,
amely hosszú ideig tartó tanulást, imádságot,
elmélyülést és lelkipásztori leleményességet
kíván. Nagyon szívesen elidőzöm annál,
hogyan is kell felkészülni a homíliára. Nem
improvizálunk a szószékről.”
„Amikor azt érezzük a szívünkben, hogy jobbak
szeretnénk lenni, vagy amikor megbánjuk, ami
rosszat tettünk, akkor az Úr kopogtat a
szívünkön. Ha tehát ilyesmit érzel, állj meg! Az
Úr az. Ha érzed, hogy szeretnél közelebb lenni
a többiekhez, az Istenhez, az Úr van ott. Menj
és imádkozz, menj és gyónj meg, tisztítsd meg
magad egy kicsit…, ez jót tesz! Jó jegyezzétek
meg: Ha érzitek, hogy meg akartok javulni,
akkor Ő az aki kopogtat nálad. Ne hagyd
elmenni!” (Advent 4. vasárnapján)
Ahhoz, hogy Jézus életünk középpontjává
váljon, töltsünk elegendő időt jelenlétében a
Tabernákulum előtt.” (Twitter üzenet)
Szentatya
öt
gondolat
köré
fűzte
mondanivalóját most karácsony előtt, az
Olasz Katolikus Akció tagjainak:
1. Sose adjuk fel! Amit Jézus elgondolt
életünkre, azt együtt építjük a szüleinkkel, a
testvéreinkkel, barátainkkal, az osztálytársakkal,
a hittanos és plébániai csoporttársainkkal együtt.
2. Mindig figyeljünk oda azokra, akik nálunk
szegényebbek,
magányosabbak,
akik
szenvednek, mert aki Jézust akarja szeretni,
annak szeretnie kell felebarátját is. Így válhat a
Katolikus Akcióban megtett út szeretetté.

3. Szeressétek az egyházat, a papokat,
szolgáljátok a közösséget! Ajándékozzátok
időtöket,
energiátokat,
személyes
képességeiteket
a
plébániának.
Így
tanúskodhattok arról, hogy a bennetek rejlő
kincseket Istentől kaptátok, és azok arra valók,
hogy megosszátok másokkal.
4. Legyetek a béke és a derű apostolai,
mégpedig családotokból kiindulva. Mutassátok
meg családtagjaitoknak és barátaitoknak, hogy
jó dolog szeretni egymást, és felül lehet
emelkedni a nézeteltéréseken, mert Jézussal
együtt minden lehetséges.
Ez a lényeg: minden lehetséges! Ez nem egy új
találmány, ezt Jézus mondta, amikor lejött a
színeváltozás hegyéről. Mit válaszolt Jézus
annak az édesapának, aki beteg gyermeke
meggyógyítását kérte? Azt, hogy minden
lehetséges annak, akinek van hite. Ha hiszünk
Jézusban, minden lehetségessé válik.
5. Az ima nem más, mint beszélgetés Jézussal,
a legjobb barátunkkal, aki soha nem hagy el
minket. Ahányszor csak hibáztok, rosszat
tesztek, hozzá szaladhattok, tudva, hogy Ő
megbocsát nektek. Beszéljetek Jézusról
mindenkinek,
beszéljetek
szeretetéről,
irgalmáról, gyöngédségéről, mert a vele való
barátság olyan dolog, amit el kell mesélni
másoknak.
A karácsony kegyelmével Jézus segíteni akar
nektek,
hogy
még
bátrabban,
még
határozottabban, és örömmel telve lépjetek
előre, hogy tanítványaivá váljatok. Elég annyit
mondani: itt vagyok. Erre tanít minket
édesanyánk, Mária, aki szintén így válaszolt az
Úr hívására: „Íme, itt vagyok.”

Isten áldása legyen a 2015. esztendőben plébániánk életén!
Boldog új évet kérünk az Úrtól plébániánk
minden hívőjére, kicsire és nagyra egyaránt!
„Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, és ma, és
mindörökké!” (Zsid 13,8) – Milyen jó ezt tudnunk!
Az évek igen gyorsan futnak egymást követően,
már a 2015. kezdődik hamarosan. A keresztény
ember mindig az örök élet horizontjában
gondolkodik, akkor is, ha visszatekint egy eltelt
évre, akkor is, ha előre tervez, ha szeretne
valami maradandót tenni ezen a földön. Minden
Isten kezében van, a múlt, a jelen és a jövendő.
Amikor „Boldog újévet!” hallunk és mondunk,
szerencsét, jó egészséget kívánva egymásnak,

akkor az Ároni áldás szavaira utalunk vissza:
„Áldjon meg téged az Úr / és őrizzen meg téged.
/Ragyogtassa rád arcát az Úr, / és
kegyelmezzen néked, / fordítsa feléd arcát az Úr,
/ s adjon békét tenéked. Ebben az áldásban az
isteni szeretet, jókívánság, ígéret ismétlődik,
hosszabbodik, erősödik meg.
Új évre készülünk, hogy új lehetőség nyíljon meg
előttünk. A Szűzanya lelki békéjével tegyünk
azért, hogy a szűkebb és a tágabb világunk
békében éljen, és Isten áldása maradandó
legyen rajtunk és az egész világon!

Főplébániai Hírlevél. Az Újpesti Egek Királynéja Főplébánia időszaki lapja. Megjelent 600 példányban.
Szerkesztette: Horváth Zoltán plébános – Várunk írásokat, beszámolókat a farsangi újságunkba.
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Szentmisék rendje az év végén:
- December 25, csütörtök, karácsony ünnepe:
9; 11; és este 6 órakor.
- December 26, péntek, Szent István diakónus
ünnepe, egy ünnepi szentmise lesz, délelőtt 9
órakor!
- December 27, szombat, reggel nem lesz
szentmise, csak este 6 órakor
- December 28, vasárnap: Szent Család
vasárnapja. Szokásos vasárnapi mise, a 9 órai
szentmisében családok szolgálnak, és kapnak
áldást.
- December 29 hétfő, és 28, kedd este 6 órakor
igeliturgia lesz.
- December 31, szerda, Szilveszter: este 6
órakor lesz a szokásos év végi hálaadó
szentmise.
- Január 1, csütörtök, ÚJÉV. Szűz Mária
Istenanyasága
főünnepe.
Kötelező
misehallgatású ünnep. Szentmisék 9, 11 és este
6 órakor lesznek.
- Január 2, péntek, elsőpéntek, reggel ½ 8, és
este 6 órakor is lesz szentmise. És lesz egész
napos szentségimádás a sekrestyében, és az
esti mise előtt rózsafüzér ima.
- Január 4, vasárnap: karácsony 2. vasárnapja.
Szokásos vasárnapi miserend.
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- Január 6, kedd: Vízkereszt ünnepe. A tavalyi
évtől újból a napján ünnepeljük, kötelező
misehallgatású
ünnep.
A
szentmise
hallgatásnak következőképpen lehet eleget
tenni: Január 5, hétfő este 6 órakor előesti
szentmise lesz. Január 6-án kedden pedig
reggel ½ 8 órakor, és este 6 órakor lesz
szentmise, vízszenteléssel. A szenteltvízből
lehet haza is vinni, ha valaki hoz magával kis
üvegecskét.
Házszentelés, lakásszentelés:
Vízkereszt ünnepéhez kötődik a lakásszentelés
szertartása. Aki szeretné, hogy megáldjuk
otthonát, kérjük egyeztessen időpontot a
sekrestyében, az irodában, vagy emailben a
plébános atyával.
Megjelent a Könyvek Könyve bibliai
társasjáték. Rengeteg Ó- és Újszövetségből
vett mondattal és kifejezéssel művel és
szórakoztat egyszerre.
A modern kor
szellemében
android
okostelefonos
alkalmazással. - Ára 6500 Ft.
Megrendelhető: Tyukász Tománál (30/320-2613) vagy www.konyvekkonyve.hu

Állandó programjaink, csoportjaink az új évben is várnak mindenkit!
Ovis hittan minden hétfőn délután 5 órakor.
Baba-mama klub kéthetenként, szerda délelőtt 10 órakor!
Bérmálkozási hittan: Új időpontban: kedd esténként ¾ 7 órakor. (A most bérmálkozottaknak.)
Gitárpróba: szerda esténként ½ 7 óra Gyuri bácsival
Ifjúsági hittan: szerda esténként ½ 8
Felnőtt bibliaóra: csütörtök 18.30 órakor, minden felnőttnek!
Ifjú felnőttek hittanja. kéthetente csütörtök este ¾ 8 órakor, január 8-tól.
Nyugdíjasklub: kéthetente szerda délelőtt 10 órakor.
Rózsafüzér imádság: minden hónap első péntekjén, és hónap 13. napján ½ 6 órakor.
Szentségimádás: minden pénteken 8.00 órától 17.00 óráig a sekrestyében. Mindenki betérhet,
csendes szentségimádási lehetőség van, de vannak kitéve imakönyvek segédeszközül!
Felnőtt kezdők, katekumenek: A szeptemberben indult csoportba már nem lehet bekapcsolódni, de ha
lesz új jelentkező, újabb csoportot is indítunk!
Szeretnénk új formákat,új csoportokat is indítani az új évben!
Természetesen többféle csoport is működik a plébánián. Ezek egy része zárt: cursillós, azoknak, akik
már voltak cursillón. Női gyógytorna, két csoportban, de maximális létszámmal működik Férfi és női
imacsoportok a létszám végett zárt, mert 20-an, 30-an nem lehet meghitten imádkozni. Aki szeretne
valahova bekapcsolódni, közösséget keres, jelezze, és megkeressük számára a lehetőséget!
Plébániai levelezőlista: Kedves főplébániai tag, barátunk! Új plébánia levelező lista indul! Ha katolikus
vagy, ide fizetsz egyházi adót, ide jársz templomba hozzánk, akkor jelentkezz! Jelentkezéshez töltsd
ki: http://tinyurl.com/EgekLista - vagy a templomban a padok elejére kitett kis jelentkezési lapot.

