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Pünkösdi újjászületés – újraépítve
Kedves Testvérek!
Túl vagyunk a korona vírus harmadik
hullámán, a második templombezáráson.
Lassan újra indulhat a hitélet. A kérdés, lesz-e
lelki
megújulás
templomunkban,
plébániánkon. Lesz-e újjászületés, vagy
minden marad a régiben? Nem is maradhat
minden a régiben, mert közben voltak, akik
elköltöztek, ki más kerületbe, ki az örök
hazába. Voltak, akik elszoktak a templomtól
és a hitélettől. A mostani hetekben, a vírus
előtti a békeidőbeli hívek számához képest,
úgy 55-60 % járhat templomba. Közben
változtak a munkatársak is, jöttek-mentek a
sekrestyések.
A
járvány
alatt
lejárt
a
plébánia
képviselőtestület,
az
egyháztanács
mandátuma is. A mostani újságban az elmúlt
öt
évre
is
visszaemlékezünk.
a
képviselőtestület tagjai írják le, hogyan látták
ezt az öt évet. - Újraépítve: bemutatkoznak az
új képviselőtestületi jelöltjeink. Az előző
egyháztanácsból 5 ember vállalta, hogy
szívesen folytatná. A többiek egy része
kiöregedett. Akik betöltötték a 70. évüket, azok
sajnos nem jelölhetők egy újabb ciklusra. Van,
aki elköltözött, vagy hamarosan elköltözik a
kerületből. És van, aki, mivel 10-15 éves is
képviselő volt, belefáradt. Hosszú hetekig
ment a jelölés, a különböző csoportok, a régi
egyháztanács tagok ajánlottak, kit lehet jelölni,
ki fogadná el. Végül sikerült 14 aktív tagot
találni, és három póttagot is, akik vállalnák.
Az ő bemutatkozásuk olvasható újságunk
második felében.
És természetesen a közeljövő híreit, terveit is
olvashatjátok.

Csak együtt fog működni a lelki megújulás,
közös akarattal. Az első lépés, imádkozzunk
érte, kérjük hozzá Urunk segítségét!
Urunk! Küldd el Szentlelkedet. Újítsd meg
egyházadat és plébániánkat imádságban és a
felebarát iránti szolidaritásban. Hozzád
kiáltunk Istenünk, Urunk, hallgass meg minket!
Uram, újítsd meg egyházadat - és kezdd
velem!
Uram, építsd egyházközségünket - kezdd el
nálam!
Uram, áraszd békédet mindenhová a Földön –
és kezdd el bennem!
Uram, add szeretetedet és igazságodat az
embereknek – ehhez eszközül én is
jelentkezem!
Újítsd meg Egyházadat, és tedd tisztává a
bűnbánat által!
- Tisztítsd meg, Urunk, bűntől megsebzett
szívünket!
Szabadítsd meg, Urunk, népedet a gonosztól,
és védj meg bennünket a bűn igézetétől,
amely elhomályosítja az igazi értékeket!
- Tisztítsd meg, Urunk, bűntől megsebzett
szívünket!
Fegyelmezd meg törvényeid ellen lázadó
elménket, és add, hogy nagylelkűen
kövessünk téged!
- Tisztítsd meg, Urunk, bűntől megsebzett
szívünket!
Urunk! Áldd meg egyházadat mindenütt a
világon, hogy a tőled való világosságot ne
másokon követelje, hanem maga éljen belőle,
és
világítson
képmutatás
nélkül.
áldd meg plébánián vezetőit és munkatársait,
a volt és a lelendő egyháztanács képviselőket,
adj evangéliumi lelkületet nekünk! Ámen.

A Lélek vezette, Mária palástja óvta, óvja plébániánkat!
Értékelés? Tanúságtétel? Köszönet?
Hogyan látták, látják az egyháztanács tagok plébániánkat?

Az előző ciklus egyháztanács tagjainak beszámolói
Munkatársnak lenni ott, ahol Isten munkálkodik
Kedves Testvérek!
Hat évvel ezelőtt, amikor a frissen megalakult
Egyháztanács összeült, azt a hasonlatot
mondtam, hogy olyan a plébánia közösségünk,
mint a színes ablakokon átszűrődő fény és egy
belőle összeálló kép. Látván a sok munkát és
lehetőséget, a sok lelkes és lelkesítendő
embertársamat, minden egyháztanácson azt a
kérdést tettem fel magamnak, hogy miképpen
tudjuk megmutatni és megszervezni azt, hogy
Krisztushoz közeledni nem csak azt jelenti, hogy
beülök vasárnap a padba? Hogyan tudjuk
felismerni minden alkalommal a fontos feladatot
megkülönböztetve a „csak” sürgőstől? Hiszen
senki
nem
főállású
„egyháztanácsnok”:
mindenki a családja, munkája, kötelességei
mellett, szerettei támogatásával, önként teszi
hozzá azt, ami az adott időszakban az erejéből
kitelik. Ehhez kellett egy nagy lendületet venni;
és a „levelezőlistás közösségi nap” néven
emlegetett alkalommal olyan rejtett értékek
kerültek elő, bontakoztak ki Bennetek, minden
egyházközségi tagban, amelyre építkezni
lehetett. Nagyon izgalmas feladat volt ez alapján
a különböző feladatra mozgósítható csoportokat
kialakítani. Zoltán atya fáradtságot nem ismerő
lendületével szerveztünk lelkigyakorlatokat,
tábort, bor- és csokikóstolót, koncerteket,
klubokat, ökumenikus imaalkalmakat, és még
sorolhatnám. A templomtakarításnak, a jegyesoktatás szervezésének, plébániai napok

összeállításának is kialakult forgatókönyve lett.
Számomra külön lelki élményt jelentett, hogy ez
alatt az időszak alatt lettem áldoztató, hogy
szolgálhatok igeliturgiákon. Megdöbbentő, a
Szentlélek működését megmutató események is
történtek, például amikor egy frissen Újpestre
költöző család az első vasárnapi miséje után
nevetve mondta, hogy az egyháztanácsból már
hárman is odaléptünk hozzá rögtön az első nap,
megszólítottuk, érdeklődtünk és közösségbe
hívtuk. Nagyon sok ilyen, és ehhez hasonló
alkalomról tudnék beszámolni, amikor éreztem,
hogy a mi apróbb munkáink mellé a Jóisten
odateszi
a
nagyságrendekkel
nagyobb
segítségét, hogy előre mozduljunk.
Ezekből értettem meg azt is, hogy egyáltalán
nem baj, hogy a színes ablakok előtt időnként
átúszik egy felhő, és folyamatosan változik a
fény erőssége, a színek dinamikája. Véges
emberek vagyunk mind, akik a tanácsban
munkálkodtunk, és néha szembesülnünk kellett
a saját időnk, energiánk korlátos voltával, az
egónkkal, a büszkeségünkkel, és ugyanígy
találkozhattunk
alázattal,
elfogadással,
megértéssel és irgalommal. Mégis, vagy éppen
ezért: egyetlen percet sem bántam meg, amit az
egyháztanácsban munkálkodva töltöttünk.
Hiszen ki ne szeretne munkatárs lenni ott, ahol
Isten munkálkodik?
Forstner Bertalan
világi elnök

Volt kántorunk és irodavezetőnk
Egyháztanács tagságom a kezdetekben
összefonódott
a
kántor-irodistai
tevékenységemmel. Bár nem alapszabály, hogy
főállású kántor tanácstag is legyen, én mégis
örvendhettem ennek a megtisztelő posztnak, visszatekintve a múltra - sok örömöm is volt
benne, és nem bántam, hogy a szent
egyházzenét, annak művelését, valamint a
plébániai iroda intézményét képviselhettem a
tanácsban. Most egy új szakasz kezdődik a
plébániai csoportok képviseletében, é az én
tagsági életemben is. Új szakasz, hiszen új
tanácstestület lép az előző helyébe. Új szakasz
az én életemben, hiszen ebben már nem veszek
részt. Zoltán atyától ugyan megkaptam a

megtisztelő behívót, mégis úgy döntöttem
leteszem ezt a staféta botot. Úgy vélem, hogy
minél többen látnak bele a plébánia sokszor
nehéz és fáradtságos hétköznapi ügyvitelébe,
annál inkább magukénak érzik majd a munkát az
új tagok. Igen, hiszem és vallom, hogy egy
tanácstestületnek olykor fel kell állnia, és be kell
ülnie egy új, friss, lendületesebb csoportnak.
Talán e világjárvány után, amely megtizedelte
plébániánk híveit is az új tagok nem csak abban
éreznek majd kihívást, hogy miként alakulnak,
válnak tanácsadóvá, hanem valóban keresni
fogják a kihívásokat, és azok megoldásait. Nagy
szüksége van a plébániának a lendületre, és
hiszem, hogy egy új csapat, amely nem teljesen

a régi - az újdonság varázsával és erejével ennek meg is fog felelni. Amíg e sorokat írtam,
folyamatosan
sorjáztak
gondolatomban
szebbnél szebb emlékek, amely közül kettőt
emelnék ki.
Az első a legkedvesebb számomra, hiszen
amikor Zoltán atya élet-halál közt harcolt korházi
ágyán, az egyháztanács (kicsit szabálytalanul,
de akkor ezzel senki, még a kerületi esperes
atya sem törődött, hiszen Zoltán atyáért
vállaltuk), mint egy válságstáb a plébánosa
nélkül maradt hajó kormányát átvette, és
mindenkinek megvolt a maga szerepe a
továbbiakban. Sikerült mindent úgy elvégezni,
ahogyan korábban Zolán atyától láttuk, hallottuk.
Remek kis összefogás volt. Hálás vagyok érte
az Úrnak!

A másik szép emlék, amikor első alkalommal
ültünk össze az új plébánia új tanács termében.
Számomra azért fontos ez, mert a sok kép, dísz,
bútor helyére tételében én is sokat
munkálkodhattam többed-magammal. Bármikor
bemegyek a plébániára, megnyugtató érzés és
hála, hogy én is sokat dolgozhattam az épület
szebbé tételében. Persze számomra, mint
kántor és irodista sok feladat hárult, és sokban
ki is vettem a részem, így nagyon nehéz lenne
most felsorolni, hogy mit is ténykedtem, mint
tanácstag. E sorok olvasója bizonyára látott
engem már a régi, valamint a köztes plébánián,
és az újban is az irodában, a felújítás előtti, és
utáni orgona mellett.
A Navicella kis énekkarban, a sekrestyében, a
zarándokbuszon, a plébánia és a templomtetőn,
a vízaknában, a pincében, a padláson, a létrán,
az adventi flashmobon, a hittanteremben

seprűvel a kezemben, a fűnyíró mögött, festékes
ecsettel a kezemben, szöggel a számban, és
kalapáccsal a másik kezemben, Zoltán atya
korházi ágya mellett, Zoltán atya visszatérő
hálaadó miséjén, és sorolhatnám, de akkor
nagyon drága lenne ez a hírmondó
(megjegyzem, mindezt szerényen, és alázattal
írtam). Mindenért hálás vagyok, és jó szívvel
álltam ott. Felhívom a figyelmeteket kedves
utódok arra is, hogy minden munkának ne ismétlem - ne ti legyetek az egyszemélyes
„elszenvedői”. A tanácstagság nem arról szól,
hogy nyakamba veszem egy személyben a
plébániát, és mindenki más a partvonalról
drukkol nekem. Mi számtalanszor beleestünk
ebbe a hibába. Ti ne így tegyetek. Fontos, hogy
a
kis
munkaközösségeket
a
„nem”
tanácstagokból ti kell kialakítsátok, ti kell
munkára bírjátok, és az Újpesti kis egyház így
válik apró sejtekből egy erős, és nagy
közösséggé. Ebben áll az egyháztanács titka.
Nem az egyszemélyűség, hanem a kreatív, és
munkamegosztás akarata, bölcsessége, az
evangelizálás lelkülete kell a hatékonysághoz.
Az elkövetkező időben változik életterünk és
többek közt ez is az oka, hogy nem vállalhatok
további munkát. Ahová elvisz Isten szerető,
gondoskodó keze, én családommal karöltve
mindig is jó szívvel, szeretettel, és hálával
gondolok a tanácsban eltöltött évekre. És igen,
voltak nehézségek is. De hol nincsenek az
életben? Természetesen a megtapasztalt
negatívumokat is magával kell vinnie az
embernek. Az idő majd megszépíti azokat, és
nagyon örülök, hogy nem váltak azok tartós
haraggá. Ez nagyon fontos. Az utódoknak is jó
tanácsként azt tanácsolom, hogy ne féljenek a
nehézségekkel szembenézni. Ha valamely
probléma nem megy első megoldásra, nem
szabad feladni. Jézus is háromszor esett el, de
végig küzdött. Nektek is meg kell oldani minden
nyitott kérdést, és jó, hasznos tanácsokkal kell
segíteni Zoltán atyát kihívásaiban.
Kedves utódok! Kedves Zoltán atya! Kívánok
Nektek sok munkát! Sok jó munkát, melyben
még több örömetek lesz majd. Erre pedig kérem
Urunk bőséges áldását. Minden ülés előtt a
zsoltáros szavaival (127 zsolt.) kérjétek az Urat,
hogy veletek együtt építse a házat, mert
hasztalan fárad az, akinek háza építésénél nem
engedik közel Urunkat! Isten áldjon Benneteket!
Tarcsi-Veres Attila
Zoltán atya:
Sok évet dolgoztunk együtt. Szívünk, lelkünk, és
két kezünk munkája sok évig fog még látszódni
plébániánkon…
Köszönet Attilának!

A baba-mama klub létrehozója
Hálával telt szívvel gondolok vissza erre a hat
évre, amíg egyháztanács tag lehettem. E hat év
alatt sokat tanultam közösségi jelenlétből,
elfogadásból és szolgálatból. A felkérésnek még
háromgyermekes édesanyaként tettem eleget,
és ötgyermekes anyukaként köszönök le, úgy,
hogy közben költöztünk és építkeztünk is. Ebből
a tényből egyből kikövetkeztethető, hogy nem
én voltam a legaktívabb plébániai segítő
ezekben az években, hiszen sokszor magam is
segítségre
szorultam
nagycsaládunk
„üzemeltetése” végett. Ugyanakkor az első,
2015-ös,
kéthetes
napközis
tábor
megszervezése, a segítők és a szülők
összefogása az én feladatom volt, a tábor mind
a mai napig jól működő struktúrájának
kitalálásában részt vehettem.
A
baba-mama
klubot
kilenc
évig
koordináltam, eközben kialakítottuk a gyönyörű,
új termünket; felhalmoztunk kölcsönözhető
eszközöket, mint babamérleg, utazóágy,
hordozókendők; kézről kézre adjuk a babaruha
csomagokat, és a legnagyobb siker, amit
plébániai,
valamint
alapítványi
anyagi
támogatással értünk el: a baba-mama könyvtár
létrehozása! Részt vettünk a családi
táborokban Égervölgyén, Ráróspusztán és
Balatonakalin, mindegyik hatalmas élmény volt
az egész családnak. A nagyobb fiaim időközben
elsőáldoztak és megbízható ministránsokká
értek, a plébániai feladatok, mint például a
takarítások rendszeres résztvevői, így talán ők a
mindennapokban még aktívabb segítők lettek,
mint én magam.

A Szent Márk közösség aktív tagjaként
továbbra is minden szerdán imádkozunk a
plébániáért, Zoltán atyáért és a közösségért. A
nyitott alkalmainkra - minden hónap első
szerdáján 20.30-tól - továbbra is várunk
mindenkit szeretettel!
Köszönöm ezeket az éveket, maradok a
plébánia lelkes tagja, számíthattok rám ezután
is! Kovács-Mihócza Orsi
Zoltán atya:
Orsi, a nyitott szívű ember, akinek ha valami
tetszett madarat lehetet vele fogatni, ha nem
tetszett neki, el merte mondani.

A legrégebb óta képviselőnk
Szeretett Zoltán Atya! Kedves Tanácstagok!
Nagyon sok kellemes szép élményt őrzök!
Eseménydús éveket éltünk meg, és a paletta is
színes volt! Nehéz kiragadni egy-egy élményt,
de megpróbálom! Szerettem a nyári táborokat; a
gyerekzsivajt; jó volt látni, milyen jóízűen
fogyasztottak az ételeket, amiket eléjük tettünk!
A lelkigyakorlatok mélyen belém ívódtak!
Szerettem az agapékra való főzőcskézést,
előkészületeket: ha fárasztóak is voltak, mi
mindig vidámak voltunk, és Atya irányítása alatt
különleges ételeket szolgáltunk fel! A
zarándokutak a különleges helyekre testnek és
léleknek egyaránt felemelőek voltak, de a
legemlékezetesebb az október 6-án Aradon a
hivatalos
ünnepségen
a
vértanúk
megkoszorúzása volt, amelyre Atya Andrást és
engem kért fel! Tisztelettel remegő lábakkal és
mély hálával, könnyeimmel küszködve, de

boldogan, helyeztem el a plébánia és Újpest
koszorúját a vértanúk lábainál! Mindig büszke
voltam a magyarságomra, de akkor és ott
szerettem volna ezt világgá is kürtölni!
Édesapám útravalója jutott eszembe: hit, haza,
család - ez a három legfontosabb dolog az
életben! Én is ezt adom tovább a következő
egyháztanács-tagoknak, kiegészítve azzal,
hogy Újpest és az Egek királynéja Főplébánia –
Zoltán Atya vezetésével – szintén legyen a
prioritásuk! Én továbbra is természetesen
segítek mindenben: sütöm a lángost, segítek a
főzésben és bármiben, amiben csak tudok! A Jó
Isten áldása legyen mindenkivel! Szeretettel
jegyeztem le: Balogh Angéla
Zoltán atya:
Angéla sokat segített a piac, a templom
környéke,
kapcsolata
problémáinak
megoldásában.

Cursillós vezetőnk, áldoztatónk
Kedves Testvérek!
Jól ismert alapelvünk:
KERESZTÉNYSÉG=KÖZÖSSÉG.
Az elmúlt időszakról számos olyan élmény villan
fel előttem, ahol megmutatkozott a közösségben
rejlő erő. Gondolok például a nagyobb plébániai
események
körüli
szervező-végrehajtó
munkákra. Ilyenkor a közös cél érdekében a
résztvevők számára valahogy mindig jobban,
gyorsabban telt az idő. Milyen gyorsan sikerült
berendezni a plébánia épületét egy-egy
eseményre, majd vezényeltük le a sokszor több
száz résztvevővel szervezett plébániai napokat,
ebédeket, előadásokat. A korábbi tapasztaltok
alapján sok ifjú új erővel kiegészülve állítottuk fel
a sátrakat, asztalokat, végeztük a díszítéseket.
De említhetném az adventi készülődés
részeként a Betlehem és a karácsonyfák
felépítését és feldíszítését is, ahol megint a
rutinos, korosabb gárda vezette az újakkal
felfrissülő csapatot. (No meg Zoltán atya
biztosította forralt bor és friss pogácsa is
vidámabbá tette ezeket az alkalmakat.)
Plébániánk
és
templomunk
rendszeres
nagytakarítására is csak összejött egy-egy
lelkes gárda. A mellékelt kép is bizonyítja, hogy
buzgalomban nem annyira volt hiány, mint
inkább a szakértelemben. Történt ugyanis, hogy
egyik alkalommal a porolás során az oszlopokon
magasan álló szobrok közül Szt. Gellért kezéből
majdnem sikerült a keresztet kiverni. Bizony
elég csámpás lett az eredmény, láttuk, hogy ez
így nem maradhat. Rövid tervezgetés és
szavazás után (egy ellenszavazattal) felküldtük
a legvékonyabb termetű munkaerőt a kihúzott
létra tetejére, mialatt az alant állók ezt kajánul
megörökítették. A kép címe lehetne: „Dani a
létrán, Isten nagyobb dicsőségére”. (Közben
biztosan nagyon szépen imádkozott.) Az
eredmény a mai napig megtekinthető.
Kiemelkedő élményem volt még, amikor a vidéki
lelkigyakorlatra megszerveztük a jelentkezők
listája alapján azt, hogy ki kit vigyen el saját
járművel, ezzel megkönnyítve az utazást a

résztvevő
testvérek
számára,
amivel
környezetünk védelméért is tettünk valamit.

Remélem, fenti soraim ugyanolyan kellemes
emlékeket ébresztenek az olvasóban, mint
bennem. Remélem azt is, hogy kinek pedig még
nem volt lehetősége átérezni a közösen végzett
munka és együttlét örömét és az így nyert
munka gyümölcsét, az a legközelebbi
alkalommal vállalkozni fog rá.
Kőrössy Gábor
Zoltán atya:
Gábor sokszor mentette meg a mundér
becsületét, beállván a sorba. Egyszer, mint
altatóorvos el is altatott, de fel is ébresztett.

Nem volt tábor, énekkar nélküle
Az elmúlt 5 év emlékei
Ha visszagondolok az elmúlt öt évre, olyan sok
program és esemény jut eszembe, amiknek
részese és szervezője lehettem, hogy sokáig
tudnám őket sorolni.
A napközis és ott alvós táborok, plébániai napok,
farsangok, őszi és húsvéti gyereknapok,
kirándulások, lelkigyakorlatok, bérmálkozásra
felkészítő hétvégék, ovis hittanok, a gitáros

énekkar, karácsonyi ajándékkészítés és még
megannyi sok-sok lehetőség… Mindegyik
program egytől egyik kedves emlék számomra.
Mégis kiemelnék két számomra igazán fontos
feladatot ezekből. Az egyik azért kötődik
hozzám igazán, mert míg kiskoromban
résztvevőként,
úgy
felnőttként
már
szervezőként, végigkísérte az életemet. Minden
évben nagy lelkesedéssel készültem a nyári

táborokra
sok-sok
kreatív
vetélkedővel,
akadályversennyel,
vagy
kézműves
foglalkozással. Egyszerűen csak szerettem
volna élményekkel, jókedvvel gazdagítani a
táborozók hetét, ugyanúgy ahogy kicsiként én is
gazdagodhattam ott. A másik számomra
meghatározó
program:
a
bérmálkozási
felkészítő hétvégék. Zoli atya invitálására már
többször is csoportvezető és szervező lehettem
ezeken a hétvégéken. Ilyenkor tudtunk igazán
komoly dolgokról is beszélgetni a fiatalokkal,
együtt közelebb kerülve ezzel Istenhez. Ezek a

hétvégék mindig is különlegesek voltak a
számomra. Úgy gondolom, hogy a programok
szervezésébe fektetett energia sokszorosan
térül meg, egy-egy nevető gyerek, vagy felnőtt
láttán, vagy egy jól sikerült program után.
Major-Faltus Kriszta
Zoltán atya
Még mindig szoknom kell házas nevét.
Számomra Isten áldása látni, hogy egy ifjúsági
hittanosból hogyan lett jó munkatárs, hogyan
talált párjára, elkísérni az esküvőig.

Plébániánk lelki motorja
Zoltán atya kérésére összeszedtem néhány
emléket a plébánossága idejéről, amelyek a
szívemben mély nyomot
hagytak.
Az
éveket számba véve azt látom, hogy azok az
emlékek maradtak meg, amikor nem emberi
erőlködésből, hanem a középszerűségünk és
komfortzónánk biztonságát hátrahagyva a Lélek
indítására tettünk valamit, s így áldás volt az
emberi cselekedeteken.
Mindenekelőtt hálás vagyok az emberi
kapcsolatokért,
amik
egy-egy
táborban
alakultak;
azokért,
akikkel
kapcsolatunk
alakulhatott, mert katekumenként meghallották
a hívást, egy-egy takarításkor a munka közbeni
beszélgetésekért, ismeretségekért.
Nagyon szép emlék nekem az égerszögi tábor,
és azt követő időszak: az egységben
szerveződő
közös
imák
Zoltán
atya
gyógyulásáért, és szintén ennek a tábornak
gyümölcse a ping-pong kör és az egyik férfi
közösség.
Hálás vagyok a lelkinapokért, a meghívott
lelkiatyákért és
lelkivezetőkért,
a plébániai
közösségek összetartozását megjelenítő és
erősítő nagycsütörtöki lábmosásokért.
A közösség ereje mutatkozott meg a régi piac
csarnokában
megszervezett,
karácsonyi
tanúságtevő flasmobban is.
A péliföldi lelkigyakorlatok közül az utolsó
alkalommal azt éltem meg, hogy időt és teret
áthidalva,
egymást
erősítve,
az
emlékoszlopainkat számon tartva, a Lélek
vezetésével közösség épül.

Utolsó emlékként említeném a közelmúltból,
amikor kicsik és nagyok összefogásával jó
hangulatú közös munkával kipakoltunk a
könyvtárból.

Közösségben lenni: „Olyan az, mint a magasból
jövő harmat, mely lehull a Sion hegyére.”
Gáspár Gabus
Zoltán atya:
Gabusnak rengeteg ötlete volt, és sok-sok
energia benne. Az évek folyamán egymáshoz
csiszolódtunk,
nehéz
lenne
elképzelni
plébániánkat aktív részvétele nélkül.

A karitász csoport vezetője
Kedves Testvérek!
Szeretnék beszámolni nektek arról, hogy
számomra milyen örömöket, lelki élményeket
adott az elmúlt „pár” év!
Először a közösségben, a közösségért végzett
munkát említeném, amikor ruhaválogatás
közben Gönczöl Emővel és Veszprémi Rózsával

sok dologról beszélgettünk, és egy kicsit
megpróbáltuk „megváltani a világot”!
Ugyanilyen élményeim voltak az agapék
előkészületénél, csak a társak ott többen voltak!
De
a
legnagyobb
élményeket
a
zarándoklatok
jelentették,
egyrészt
lelki

feltöltődést kaptam, amiből sokáig lehetett
táplálkozni!
Másfelől olyan helyekre jutottam el mind itthon,
mind külföldön, amiről álmodni sem mertem!
Mindenkit bíztatok a közösségi munka
végzésére, mert sok örömet és lelki felüdülést
okoz!
Szeretettel: Pétervári Erzsi

Zoltán atya:
Nem csak fogorvosom ő, hanem olyan, akit
érdekel a plébánia, és plébánosa élete. Nem
csak a fogaim miatt hívott fel gyakran, fájnak-e,
hanem, hogy mi történik most a plébánián?

Újságjaink nyelvi lektora
Nagy megtiszteltetés, felemelő érzés egy
közösség képviselőtestületi tagjának lenni,
hiszen a többiek azzal bíznak meg, hogy te
legyél itt és ott helyettük, és úgy hallasd a
szavad, hogy azt értük és néha helyettük teszed.
Aki másokat képvisel, az soha nincs egyedül,
mert mindig ott vannak vele, mellette, mögötte
és előtte mindazok, akiket képvisel. A
megtiszteltetés és felemelő érzés pedig annál
nagyobb, minél összetartóbb, barátibb és
szeretetteljesebb a közösség, amit képviselsz.
Az elmúlt években én egy nagyon baráti és
összetartó közösség képviselője lehettem: a
tiétek. Leginkább akkor éreztem, hogy igazi
képviselője lehetek a főplébánia közösségének,

amikor a járvány miatt, 2020 tavaszán, a
nagyböjtben és húsvétkor minden vasárnapi
misén olvasó lehettem. Egyedül álltam az
ambónál az üres széksorok előtt, de ahogy
felnéztem a könyvből, néha tömött templomot
láttam, mert világosan és egyértelműen éreztem
a közösség szeretetét. Köszönet nektek érte!
Mátyus Norbert
Zoltán atya:
A könyvem Máriáról, és az újságok nyelvi
lektorálása. A határidők miatt csak egy-egy
éjszakája volt Norbinak a nyomda előtt, hogy
például karácsonyra újság legyen, de mindig
megtette.

A régebbi ciklus világi elnöke
Az Egyháztanácsi tevékenységemet még a
Péter Atya idejében kezdtem. Előbb póttagból
tag. Majd megtiszteltetés volt, hogy Zoltán Atya
szolgálatba lépésekor is számított rám. Mint
ahogyan az is, hogy az Egyháztanácstagok
bizalmából
egy
cikluson
keresztül betölthettem az Egyháztanács világi
elnöki tisztségét. Sok szép élményem volt.
Leginkább
a
2010-es
Csíksomlyói
zarándoklatunk maradt meg bennem. Valóban
felemelő és a lelket feltöltő volt az a pár nap,
amikor a közösségben együtt voltunk.
"Köszöntünk Somlyó Szép Csillaga" címmel
cikket is írtam az újságba a hazatérésünket
követően.
Jóleső
érzés volt
a
Futásfalvaikkal való
találkozáskor,
hogy
elmondhattuk Nekik, megszületett a törvény a

kettős állampolgárságról és így sikerült jóvátenni
a 2004. december 5-i megalázó állapotot.
Felemelő volt az Erdő Péter és Paskai
Lászó Bíboros Urakkal történt találkozás is.
Közös örömünk volt Plébánia új és méltó helyre
történő költöztetése. Szívesen emlékszem az
adventi és nagyböjti lelki gyakorlatokra
különösen Székely János Püspök Úrral és
Varga Laci Atyával. Varázsa volt a karácsony
előtti
templom
díszítéseknek:
Lelket
emelőek voltak a roraték, az éjféli misék és
húsvéti vigíliák a feltámadás megünneplésével.
Ez ma már mind közel év 15 történelme és jó rá
emlékezni. Szecskó József
Zoltán atya:
Egy régi jó barát, áldoztatónk, elköltözik
Újpestről!

Akik kimaradtak a beszámolóból
Sajnos mindig akad néhány ember, aki valami
miatt lemarad. Többen azért, mert bár 3 hete
írtam, kellene egy kis beszámoló, most jutott
eszükbe, lapzártakor, hogy erről sajnos
lemaradtak. De lapzárta az lapzárta.
Egy-két sorban róluk:
Balog Jánosné Terike:
Volt sekrestyésünk, állandó segítőnk férjével
minden templomi, plébánia munkában. Aktív
tagként az imacsoportokban, bibliaórán. Ha a

hívek véleményére voltam kíváncsi bármely
dologban, az egyik mindig ő volt, akit felhívtam.
Gönczöl Jánosné Emőke:
Örökös tiszteletbeli tag lett közben az életkora
miatt. Már nem szavazhatott, de itt volt minden
ülésen. Kitartása, és munkája példát adhat
mindnyájunknak. Áldoztatónk, pénzszámolónk.
Pirositz András, Pozsgay György, pedig mint
régi tagok, és új jelöltek, a következőkben
olvashattok tőlük!

Az új képviselőtestületi tagjelöltek
Hogyan történik az új képviselőtestület tagjainak kiválasztása, megválasztása?
Bárkit lehet jelölni, aki gyakorolja hitét, életvitele példamutató, részt vesz plébániánk életében, ide fizet
egyházi adót, már elmúlt 18, és még nincs 70 éves. Ha tudtok a jelölteken kívül még ilyen embert, aki
vállalná is, 30 ajánlással, ő is felkerülhet a következő két hétben. Ha van ilyen aktív tag, várjuk
jelentkezését ajánlásokkal.
És hogyan kerülhetne le valaki? Az idősebbek bizonyára sokszor hallották régebben a
házasságkötések előtt: hirdettetik először, a következő héten másodszor, majd harmadszor. Tud-e
valaki házassági akadályt? A papszentelést előtt ugyanígy kérdezték meg a szentelendő
egyházközségét, tudnak-e akadályt? Most titeket kérdezünk a jelöltekkel kapcsolatban, méltónak
találjátok-e őket, hogy titeket képviseljenek? Lehet írni e-mailben is: iroda@egekkiralyneja.hu. de lesz
kint a templomban is a tabló előtt egy véleményláda. Csakis névvel vállalt írást veszünk figyelembe,
melyet diszkréten kezelünk, más nem tudhatja meg, a jelölt sem.
De reméljük, minden jelöltünk átmegy a rostán.

Most tehát következzék a 2021-2026 ciklus egyháztanácsi
jelölteknek a bemutatkozása.
Leelőssy Ádám
Leelőssy Ádám vagyok, családommal 2017 óta
az egyházközség tagja. Tíz éve tanítok
egyetemista
fiatalokat
az
ELTE
Természettudományi Karán, emellett az egyház
nevelési, ifjúsági tevékenységében szereztem
tapasztalatot. Munkámmal szívesen segíteném
a minket szeretettel befogadó egyházközség
életét, a járvány utáni újraindítást.

(Ádám felesége Tóth Eszter, a baba-mama klub
egyik vezetője, ketten pedig az elmúlt évek
legsikeresebb
jegyes-tanfolyam
előadói
plébániánkon..)

Henter Márton
Újpesten élek már több, mint 20 éve, körülbelül
azóta vagyok az Újpesti Főplébánia tagja.
Régebben gyerekként, most már férj- és
apaként.

Az újpesti Regnumban a Pityerek népét
vezetem már kilencedik éve, a plébánia életét
ministrálással vagy a gitáros kórusban való
szolgálattal próbáltam előrébb mozdítani. Most
pedig
ezt
kiterjeszteném az
Egyháztanácsba való csatlakozással. Itt tudnám
kamatoztatni a szervezőkészségemet és az
ötleteimet, talán még a mérnöki szakmámból is
tudnék meríteni egy-két hasznos dolgot.

Végh Zsoltné (Gabriella, Gigi)
Újpesten élek férjemmel, három felnőtt és két
kiskorú gyermekemmel. Tizenöt éve járunk ebbe
a közösségbe; három éve virágozok a
templomban, két éve hordok a Karitász
megbízásából péksüteményt a rászorulóknak a
plébániára. Ugyancsak két éve tanítok hittant a
plébánia körzetébe tartozó iskolákban és
délutánonként a plébánián. A gyerekek Gigi
néninek hívnak.

Aktív
tagja
vagyok
a
közösségnek.
Családommal, hitoktató társammal, Tóth
Ildikóval és Zoltán Atyával több közösségi
programot szerveztem (felnőtt farsang, gyerek
farsang, napközis táborok, hittanos táborok), és
segédkeztem a közösségi étkezések és agapék
előkészületében.
Nagyon szeretek rendezvényeket szervezni; és
a családom is mindig a segítségemre van
ebben. Fontos számomra, hogy aktív segítség
legyek a közösség számára, és remélem az
elkövetkező években egyháztanács-tagként
tehetem ezt.

Gut Eszter
2005 óta élek Újpesten, azóta a Főplébániára
járok szentmisére. 19 éve tanítok német nyelvet
az egyik gimnáziumban. Két fiam van, akik
lelkesen ministrálnak. Férjemmel, Gut Mihállyal
együtt eddig is szívesen segítettünk a templom
körül, de örömmel vennék részt aktívabban a
közösség életében. Tanárként van már
tapasztalatom programok, táborok, szabadidős
tevékenységek
szervezésében
és
lebonyolításában.

Hajdu Béla
Közel negyven éve tartozom a plébánia
közösségéhez. Rendszeresen részt veszünk
családommal a kilenc órai misén, a családi
táborokban,
templomés
plébánia
takarításokon. Korábban énekeltem az ifjúsági
kórusban. Hat gyermekünkkel vettünk részt a
plébániai életben, bár a nagyobbak kirepültek,
már csak a két legkisebb lakik velünk. A
képviselő testület munkájához csatlakozva
szívesen részt veszek a plébániai élet
szervezésében is.
Jelenleg épület gondnokként dolgozom a Máltai
Szeretetszolgálatnál.

Mátyus Edina
A Tempus Közalapítvány pályázati koordinátora
vagyok, eu-s szakképzési pályázatokkal
foglalkozom. 18 éve élek Újpesten, férjemmel és
négy gyermekünkkel azóta fokozatosan egyre
több szállal kapcsolódunk a plébániához, tagjai
vagyunk ifi és felnőtt közösségeknek, örömmel
veszünk részt a közös programokon.

Rendszeresen
vállalom
péntekenként
a
Szentség őrzését. 10 éve vagyok tagja a Szent

Márk Imaközösségnek, akikkel minden hónap
első szerdáján mindenki számára nyitott dicsőítő
imaestet tartunk az Oltáriszentség jelenlétében,
és rendszeresen részt vállalunk plébániai lelki
programok szervezésében.
Az Egyháztanácsban is azon szeretnék
munkálkodni, hogy a jó hangulatú közösségi
együttléteket lelki programokkal is megtöltsük.

van, a civil életben informatikai területen
dolgozom. Feleségemmel, Ágival együtt aktív
tagjai vagyunk két lelkiségi mozgalomnak, a
Cursillónak és a Házas Hétvégének is. Bízom
benne, hogy mind a szakmai munkám során,
mind a lelkiségi mozgalmakban szerzett
tapasztalataimmal
plébániánk
közösségét
szolgálhatom.

Dörgő Bori
Férjemmel közel 10 éve tartozunk a
plébániához, három kisgyerekkel a kilences
miséken
szoktunk
részt
venni.
Fokozatosan kapcsolódtam be a közösségi
életbe: a babamama klub mellett a a plébániai
táborok és lelki napok jó lehetőséget adtak az
ismerkedésre. Jelenleg a Szent Márk
imacsoport és a fiatal házas közösség tagja
vagyok. A dicsőítő és közbenjáró imaszolgálat
és a Szentségimádás áll lelki életem
középpontjában.
Szívügyem,
hogy
hitközpontú, élő közösség működjön a plébánián.
Szeretnék abban segíteni, hogy minél több fiatal
felnőtt meg legyen szólítva a közösségi
programjainkon.
Végzettségemet tekintve gimnáziumi tanár
vagyok, azonban jelenleg személyes érintettség
miatt egy betegsegítő egyesület munkájában
veszek
részt
koordinátorként.

Henter Zsolt
Henter Zsolt vagyok, 22 éve költöztünk
családommal Újpestre, azóta vagyok a
Főplébánia közösségének – talán mondhatom –
egyre aktívabb tagja. Három gyermekünk ezalatt
felnőtt, mindhárman házasok, ketten továbbra is
itt Újpesten élnek és már két unokával is
megörvendeztettek
bennünket.
Szívesen
veszek részt a plébániai programokon,
feladatokban. Villamosmérnöki végzettségem

Lantos Dorina
A nevem Lantos Dorina. Gyerekkorom óta a
Főplébániánk közösségéhez tartozom. A Szent
Anna Óvodából indulva, itt voltam elsőáldozó és
bérmálkozó is. A miséken szívesen teljesítek
énekes szolgálatot, fáklyázok a nagyobb
ünnepeken vagy segítek a táborokban. Mivel itt
kezdtem el én is tartozni valahova, ezért ebből
szeretnék
visszaadni
másoknak
is.
Lelkesedéssel és sok vidámsággal szeretném
elősegíteni
a
plébániai
közösségünk
megerősödését és a programok gördülékeny
lebonyolítását!

És most következzék a rég-új jelöltek
bemutatkozása, akik az előző
ciklusban is képviselők voltak!
Dr. Forstner Bertalan
az egyházközség világi elnöke
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem docense, technológiai részlegvezetője,
az MTA köztestületi tagja vagyok. 2005 óta a
plébániai közösség tagjaként, feleségemmel és
három gyermekemmel a 9 órás misén és egyéb
családos programokon, a zenei és énekes
szolgálatokon, valamint az imakörökön lehet
rám találni. Munkámból fakadóan elsősorban a
műszaki, informatikai területeken lehet rám
számítani, de kutatás-fejlesztési vezetőként,
illetve projektek irányítóiként a hatékony
szervezésben, motiválásban, gazdasági és
egyéb érdekek érvényesítésben is nagy rutinra
tettem szert. Fontosnak tartom, hogy a plébánia
közvetlen életébe, a közösségek és az egyéni
kapcsolatok mentén, minél többen be tudjanak
kapcsolódni, aminek egyik előfeltétele, hogy a
lényeges információk, az események híre
mindenkihez eljusson. Az Egyháztanács
tagjaként
plébániánk
külső
és
belső
megújulásának folytatásáért szeretnék dolgozni,
megőrizve mindazt, ami jó, és integrálni
mindent, ami a katolikus egyház megújulásán
keresztül az egyes emberek életszentségét
előre mozdíthatja Isten dicsőségére.

Pirositz András
Pirositz András vagyok. Gyerekkorom óta
Újpesten élek és a Főplébánia közösségének
vagyok aktív tagja. Most már feleségemmel és
három gyermekünkkel járunk a vasárnapi

misékre és veszünk részt a plébánia
programjain. Szakmámat tekintve hangmérnök
vagyok, hangrendszerek tervezésével és
kivitelezésével foglalkozom.
Az elmúlt években a volt Kultúrházban és a
Templomban sokszor vettem részt műszaki
jellegű
problémák
megoldásában,
miseközvetítésben. Bízom benne hogy a
jövőben ezen tudásommal is segíthetem az
Egyháztanács munkáját.

Kallai Klára (Csipet)

Újpesten élek a családommal. Három felnőtt
gyermekünk van. Egy újpesti gimnáziumban
tanítok magyar nyelvet és irodalmat. Több mint
három
évtizede
tartozom
az
egyházközségünkhöz. Szívesen veszek részt a
programokban, szeretek itt dolgozni, az
egyháztanács tagja vagyok jelenleg is.

Férjemmel - (aki áldoztató) - együtt sok
programot szerveztünk, és sok munkában
veszünk részt a plébánián.

Pozsgay György
Hitoktató, gondnok, gitáros, asztalos….
Életem
teljesen
összeforrt
plébániánk,
egyházközségünk
életével.
Szívesen
foglalkozok a gyerekekkel a hittanórákon, a
nyári táborokban, kirándulásokon. Szívügyem
liturgiánk zenéje, legyen az klasszikus, vagy
gitáros énekes imádság.
Asztalos
szakmámat,
Istentől
kapott
kézügyességemet szívesen kamatoztatom
plébániánk javára.
Szeretek programokat szervezni, a közös
munkákat
hatékonnyá
tenni.
Ha elfogadjátok, a következő ciklusban is
szívesen részt vennék az egyháztanács
munkájában.

Major Faltus Krisztina
Major-Faltus Krisztina vagyok bérszámfejtőként
dolgozom. A plébánia elmúlt 5 évében rengeteg
esemény szervezésében aktívan részt vettem,

ahogy szeretnék a jövőben is. De nem csak a
programok szervezésében találok örömöt,
hanem tagja vagyok a gitáros énekkarnak és kis
közösségünknek a Szent Doma imacsoportnak
is. Szívesen veszem ki a részem az
egyházközség életében kreatív gondolatokkal,
programokkal. A célom mindig is az volt, hogy ti
akik részt vesztek a plébánia programjain jól
érezzétek magatokat és közös emlékeket
gyűjthessetek más családokkal, barátokkal.
Szeretném
az
elkövetkezőkben
is
az
egyháztanács tagjaként több területen az
ötleteimmel
és
azok
megvalósításával
gazdagítani a plébániai közösség életét. Úgy
gondolom, hogy a programok szervezésébe
fektetett energia sokszorosán térül meg, egyegy nevető gyerek, vagy felnőtt láttán, vagy egy
jól sikerült program után.

Kérjük Isten áldását minden jelöltünkre, ha
jóváhagyjátok, és az egyházmegye is
jóváhagyja személyüket, június 20-án, a 9
órai misében lesz az eskütételük!

Póttag jelöltjeink: Végh Zsolt - Henter Ágnes - Gut Mihály. Ha valaki kiesik,
megbetegszik, lemond a tagok közül, akkor a helyükre léphetnek, illetve válthatja házastársát, pl.
Henter Ági félidőben váltja Henter Zsoltot.
"Én …..... Isten előtti felelősségem tudatában / ünnepélyesen megígérem, / hogy mint az Újpesti
Egek Királynéja Főplébánia egyházközségi képviselőtestület tagja / életemmel és munkámmal /
egyházunk javát akarom előmozdítani, / erkölcsi és anyagi értékeit védve. / Egyházközségünk lelki
és anyagi érdekeit figyelembe véve / Isten és az Anyaszentegyház törvényei szerint / akarok
munkálkodni. / Kérem ehhez az Úr Jézus kegyelmét, / a Magyarok Nagyasszonyának, /
egyházmegyénk védőszentjeinek, Szent Adalbertnek és Szűz Máriának pártfogását, / a hívek
áldozatos támogatását / és egyházunk áldását. / Ámen.”

Hírek Hírek

Hírek Hírek

Szentháromság vasárnapja
Május 30-a vasárnap a Szentháromság
vasárnapja. A 9 órai szentmisében lesz az
elsőáldozásra készülő gyerekek szentgyónása,
beöltözésem fogadalom tétele. Elsőáldozásuk
majd a NEK keretében lesz, szeptember 5-én, a
Hősök terén!

Úrnapja
Június 6, vasárnap, Úrnapja, Urunk Jézus
Szentséges Testének és Vérének ünnepe.
Délelőtt szokás szerint egy összevont szentmise
lesz, 10 órakor, a szentmise után a szokásos
úrnapi körment a Főtéren! – Természetesen
szombat este, és vasárnap est is lesz szentmise.
Úrnapján is lesz szentgyónási lehetőség.
Urbanek Rudolf atya jön gyóntatni, már 9.45-re!

Úrnapi agapé
Mivel május végétől már szabad lakodalmakat,
ballagásokat stb. is tartani, úgy gondoltuk, hogy
az úrnapi körmenet után megtartjuk a szokásos
agapét, közös ebédet a plébánia kertjében és
nyitott nagytermében. A nyitott belső térben is
csak a beoltottak foglalhatnak helyet.
Aki
szeretne részt venni a közös ebéden, azt kérjük,
mindenképpen regisztráljon, jelezzen vissza! A
regisztrációs felület a levelezőlistán található.
Illetve a templom bejáratánál is lesz kitéve kis
jelentkezési lapok, gyűjtőládával, ide is be lehet
dobni a részvételi szándékot. Hány fő, kell-e
diéta stb. Mindenkit várunk, de kérjük a
regisztrációt!

Hírek Hírek

Hírek

3 korcsoportban! Ovis, kisiskolás, és felsős
gyerekek részére. Jelentkezési lap letölthető a
honlapról, levelező listáról, vagy elvihető papír
alapon a templomból. Mind a 3 csoportban
korlátozott a létszám!
képviselőtestület, egyháztanács eskütétele.

Péntekenkénti szentségimádás
A péntekenkénti egész napos szentségimádás
június 25-e péntekig tart, utána nyári szünet lesz
augusztus végéig!

Ministráns tábor
A ministránstábort ebben az évben Kemence kis
falujában tervezzük, a Börzsöny lábánál, június
28 – július 2 között. Várunk minden 7 – 14 év
közötti fiút, olyat is, aki még nem ministrált, de
szeretne bekapcsolódni!

Nyári tábor
Minden hittanosnak! - alsósok, - felsősök, - és
ifjúságnak!
3 altábor, háromféle program, korosztály szerint!
Augusztus 14-19: szombat estétől, csütörtök
reggelig - 6 nap, öt éjszaka. Helyszín:
Szigetszentmárton, a Csepel szigeten, Ráckeve
mellett. - Mártoni tábor. http://martonitabor.hu/
- Korlátozott létszám! Minél előbb jelentkezz!

Gyóntatás nyáron

Június 13, vasárnap

Június 27, vasárnap még lesz gyóntatás a 11
órai mise alatt Rudolf atyával. Utána a nyár
folyamán a gyóntatás szünetel. Legközelebb
majd augusztus 29-én a búcsúra jön Rudolf atya
gyóntatni. Természetesen nyáron is lehet
gyónni, a misék előtt, elsőpéntekenként, és
irodaidőben, valamint előre megbeszélt időben a
plébánián!

Minden szentmise után segítés a NEK-re a
regisztrációban!

Nyugdíjas napközi

Június 11-13
A Missziós kereszt templomunkban! Lásd alább!

Június 20, vasárnap
Június 20-án, vasárnap a 9 órai szentmisét
közvetíti a Mária Rádió. Ebben a szentmisében
lesz a felnőtt katekumenek keresztelése,
elsőáldozása, bérmálása, egy református
testvérünk
áttérése.
Szintén
ebben
a
szentmisében
lesz
az
új
plébániai
képviselőtestület, egyháztanács eskütétele.

Plébániai napközi
A tanév után közvetlenül szervezzük meg a
plébánia napközit. Június 16 - június 25 között.

Amennyiben
a
járvány-helyzet
engedi,
augusztus első hetében, 2-6 között megtartjuk a
nyugdíjas napközit a plébánián, színes
programokkal!

Templombúcsú
Boldogságos Szűz Mária Királynő ünnepe
augusztus 22, ebben az évben vasárnap. Mivel
ez a 20-i hosszú hétvégére esik, a
templombúcsút a következő hétvégén tartjuk
meg, augusztus 29-én!
Templombúcsúkor is összevont szentmise lesz,
vasárnap délelőtt 10 órakor!

Templom és plébánia felújítások 2021-ben
A 2020-as esztendő felújításban jól végződött. Hála a sok pénzbeli adománynak, amit kaptunk. Sikerült
befejezni a templomi ólom-üveg ablakok közül a szentély után, az összes északi ablakot. Amikor tavaly
megkötöttük a szerződést, még nem gondoltunk a vírusra, arra, hogy kevesebb lesz a pénz, a bevétel,
és az északi oldalon a 7. üvegablak felújítását is terveztük, hogy az az egy már ne maradjon ki. Közben
jött a plébánián a lapos-tető probléma az emeleti gondnoki lakásban a csőtörés, mely az egész
plébániát átáztatta. Utána a templomi virágozó mosdójában a csőtörés, majd a villámcsapás. A
biztosító csak kb. felét fizette, az összes pénzünk elfogyott. Hála Istennek, a télen, amikor nem volt
lezárás, kezdtünk egyenesbe jönni. - Nekikezdtünk a szükséges folytatásnak. Közben kiszáradt a
mosdó a templomban, most folyik a festés, burkolás. Németh Albert korábban született mesterember
anyagárban vállalta a festést. A burkoló pénzért persze. - De előjöttek az utólagos hibák a plébánián
is. A sok víz, csőtörés megtette a hatását, a folyosókon levő járólapok a nedvesedéstől sorban jönnek
fel, van, ahol már a fele mozog, több járólap eltörött. Nekiállunk a javításnak, oly áron is, hogy újból
nullázódik a plébánia. Eddig mindig akadt szponzor, aki segített. Remélhetőleg most is akad, aki tud,
és fog nagyobb adománnyal támogatni. - Folytatnánk az üvegablakok restaurálást is, a déli oldalon is
kellene dupla üvegezés, mert ott is csak a szimpla, töredezett ólomüveg van. Márpedig télen addig
cseppet sem lesz melegebb, amíg az egész templomnál nem lesz dupla, hőszigetelt üvegezés. Ha jön
nagyobb adomány, máris folytatnánk! Az adakozóknak a jó Isten fizesse meg százszorosan!

Lapzárta után érkezett: a 9 órai mise olvasó szervezője
Az elmúlt öt évben rengeteg kiváló program részese voltam. Számomra kisebb feladatok jutottak: az
olvasmányok kiosztása vasárnaponként, akár ünnepi alkalmakkor, akár lelkigyakorlaton, akár
zarándoklatok alkalmával, mindig örömteli és tanulságos is, hiszen itt kapcsolatteremtés történik.
Az együtt elmondott reggeli és esti imákat maradandó élményként őrzöm a zarándoklatokon és a
lelkigyakorlatokon.
Szívesen vettem részt a közösen megélt eseményeken: pl. templomtakarítás, és persze a közös
főzések!!! Az agapék szervezése mindig örömteli volt! Nem számított a fáradtság, a sok munka, Zoltán
atya kérésére nagy-nagy buzgalommal mondtunk igent! Igazán kitűnő hangulatban, sok-sok
nevetéssel teltek el ezek a napok. Fontosnak tartom az emberi kapcsolatok ápolását az
egyházközségen belül, és ajándéknak tekintem, ha bárki megtisztel a bizalmával. Tehát öt gyönyörű,
tartalmas évet töltöttem el itt, köztetek, veletek, ezért is szeretném folytatni a munkát az
Egyháztanácsban! - Szeretettel: Kallai Klára Csipet

A Missziós kereszt templomunkban
Június 11, péntek, Jézus Szíve
7.30 ünnepélyes imádság a Kereszt köszöntése
8.00–17.00
csendes
szentségimádás
a
templomban
17,00 rózsafüzér imádság, Jézus Szíve litánia
18.00 ünnepi szentmise az esperes-kerület
papjainak konccelebrálásával.
19.00-20.30
Szentóra,
imádságos-énekes
imaóra a kereszt előtt, az esperes-kerület papjai
vezetésével. Különös tekintettel azokra a
plébániákra, akiknek védőszentjük ereklyéje ott
van a kereszten: Szent István, Salkaházi Sára,
Sándor István, Meszlényi Zoltán.
17.45-20.00: gyónási lehetőség, Urbenek Rudolf
piarista atya gyóntat.
20.30: Virrasztás

Június 12, szombat
7.30: szentmise, Szűz Mária szeplőtelen szíve
8.00 – 12.00 Egyéni csendes imalehetőség a
templomban

12.00 -18.00 Az esperes-kerület különböző
csoportjainak, lelkiségi mozgalmainak imaórái
18.00: vasárnap előesti mise
19.00 – 20.00 óráig: énekes esti zsolozsma,
vesperás, kompletórium, ima a kereszt előtt
20.00- 22.00: Virrasztás a Regnum vezetésével

Június 13, vasárnap
9.00 ünnepi szentmise: vendég atya jön, még
nem tudni ki vállalja.
11.00: ünnepi szentmise
12.00 - 17.00 óráig: az esperes-kerület
különböző csoportjainak, lelkiségi mozgalmainak imaórái.
17.00 Fatimai rózsafüzér, Lorettói litánia
18.00 ünnepi szentmise
19.00: Ünnepi zenés áhitat, koncert: A szent
Eucharisztia és a magyar szentek tiszteletére.
Orgonán
közreműködik
Dankos
Attila
orgonaművészünk.
20.30: Virrasztás

NEK: Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
A NEK remélhetőleg sok hívő jelenlétében lesz
megtartva, szeptember 5 – 12 között. Aki tud,
kérjük, vegyen részt minél több programon!
Bár a két vasárnap közötti napok munkanapok,
és kell hozzá regisztráció is.
https://www.iec2020.hu/hu
keresd a NEK
honlapját!
Viszont lesz 3 nagy, központi szentmise,
virrasztás! Nézd meg a programtáblázatot is:
https://www.iec2020.hu/hu/program
Nyitó szentmise a Hősök terén, sok
elsőáldozó
gyerekkel.
Szeptember
5,
vasárnap, 16 órától.
Szeptember 11, szombat, 17 óra: Kossuth
téri szentmise, majd gyertyás körmenet az
Andrássy úton.
Szeptember 12, vasárnap: záró szentmise
Ferenc pápával, a Hősök terén, 11 órakor.
Minden
programra
természetesen
a
beléptetések miatt korábban kell odaérni, és
előtte lesz felvezető, színes program is!
Regisztráció kell! Aki nem akar a Hősök
terén, valahol nagyon hátul, messze helyet
foglalni, vagy oda sem férne a térre, kérjük,
regisztráljon! – Mellékeljük a regisztrációs
papírt, amit vissza kell küldeni! Ne tartsd
fárasztó dolognak! 1938-ban nem volt ingyen.
Nem csak regisztrálni kellett, hanem súlyos
pengőket is kellett fizetni! Belépőjegyes volt az
akkori Eucharisztikus Kongresszus!
A NEK további rendezvényei
Amirke felhívjuk a figyelmet, mert nem
munkaidőben lesz, és sok embert várnak
szintén:
Ákos koncert, és Forráspont ifjúsági est, a
Papp László sportarénában. Szeptember 10,
péntek este 19-kor. (ott kell lenni egy órával
előtte…)
Családi nap a Margitszigeten, szeptember
11, szombat, 9-15 óráig!
Vegyétek a fáradtságot, és regisztráljatok!
Regisztráció?
Minden nap bőséges program lesz a héten.
Előadások, miséj, imaórák, szentségimádás,
koncertek sorozata esténként.
Bonyolult a regisztráció? Melyik programon,
milyen feltétekkel lehet részt venni?
Segítünk!
Június 13-án, vasárnap mind a 3 szentmise
után, hirdetünk, tájékoztatunk, és a

bejáratnál fog ülni néhány személy
laptoppal, aki segít a regisztrációban is!
Addig esetleg nézd meg előre a programokat,
miben szeretnél részt venni! És segítünk a
jelentkezésben!
Sokan jönnek külföldről is. Neked nem kell
utazni, nem kerül pénzbe a szállás. Csak
akarat kell hozzá!

Világméretű szentségimádás
Ahogy az elmúlt évben is volt, Krisztus Király
ünnepe, és Úrnapja előtt, közös világméretű
szentségimádást szerveztek a NEK sikeréért,
a programokért, résztvevőkért.
Ebben
az
évben
is
bekapcsolódik
templomunk. Június 5, szombat este, Úrnapja
előestéjén, csak egy órácska a világméretű
szentségimádás. A közös és egyetértő imának
hatalmas az ereje, jöjj, és tapasztald meg!
17.00 – 18.00 óráig, az esti szentmise előtt!
Csatlakozz te is, és ha tudsz, akkor regisztrálj
is rá!
https://corpusdomini.iec2020.hu/#/esemeny/4
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A NEK szimbóluma

Az Eucharisztikus Kongresszus szimbóluma a
Missziós kereszt
Ozsvári Csaba ötvösművész (1963-2009) alkotása, a Missziós kereszt a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus missziós szimbóluma. Az esztergomi bazilikában álló tölgyfa kereszt 2007-ben készült,
három méter húsz centi magas, bronz borításokkal díszített. A keresztet a 2007-es Budapesti
Városmisszió alkalmával állították fel először, majd az esztergomi bazilika északi kereszthajójában
nyert végleges elhelyezést.
Növényi ornamentikája a magyar honfoglalás kori ötvösség motívumait idézi. Díszítőelemei alapján
historizáló mű; leveles-indás mintázatában az ősi magyar életfamotívum jelenik meg, a páva
szimbólum megjelenítésével pedig ókeresztény stílusjegyeket is visel. De a kereszt nemcsak egy - a
történelmi múltunk stílusvilágát magán hordozó - egyedi ötvösmunka, hanem ereklyetartó is.
Középpontjában, ezüst tokban Szent Kereszt-ereklye van elhelyezve, melyet a leveles díszek
fordulataiban magyar, ill. magyar vonatkozású szentek ereklyéi vesznek körbe: Szent Adalbert - Boldog
Salkaházi Sára - Boldog Batthyány-Strattmann László - Szent Gellért - Szent Imre - Szent István király
- Szent László király - Szent Margit - Szent Erzsébet - Kassai vértanúk - Boldog IV. Károly király - Szent
Hedvig - Zoborhegyi Szent Zoerard-András - Zoborhegyi Szent Benedek - Szent Márton - Boldog
Gizella - Boldog Apor Vilmos - Boldog Romzsa Tódor - Boldog Meszlényi Zoltán - Becket Szent Tamás
- Boldog Brenner János - Boldog Drinai Vértanúk - Boldog Gojdics Pál Péter - Boldog Hopkó Bazil Boldog Scheffler János - Boldog Anton Durcovici - Boldog XI. Ince pápa - Boldog Kolesár Anna - Boldog
Vladimir Ghika - Boldog Alojzije Stepinac - Szent Kinga – Boldog Iuliu Hossu – Boldog Vasile Aftenie
– Boldog Ioan Bălan – Boldog Sándor István.

Ferenc pápa Rómában a magyar püspökök "ad limina apostolorum" látogatása alkalmával 2017
novemberében megáldotta a 2021-ben Budapesten megrendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus (NEK) Missziós keresztjét.
A Missziós kereszt 2019 végén országjáró körútra indult, a különböző templomokba. Sajnos a járvány
helyzet megállította a Missziós Kereszt útját. Újra indul a missziós kereszt! Templomunkba 2021. június
11-13 között jön. Színes programokat, imákat, vendégelőadót, misézőt, szentségimádást tervezünk
erre a 3 napra. Aki Esztergomban jár, a Bazilikában, tiszteletét teheti ott is a Missziós kereszt előtt.
Főplébániai Hírlevél. Az Újpesti Egek Királynéja Főplébánia időszaki lapja. Szerkesztette: Horváth
Zoltán plébános. Nyelvi lektor: Mátyus Norbert. Megjelent 400 példányban.

