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Te Deum! Hálaadás az iskolai év végén 
A hittanórákban, a plébániai csoportok 
összejövetelében, a bibliaórában, a 
péntekenkénti szentségimádásban nyári 
szünet következik. Szünet, de a töltekezés, az 
erőgyűjtés ideje legyen a nyár. 
Miért adhatunk hálát?  
Plébániánkon csak a most tavaszi 
eseményeket veszem sorba! Hála egy jól 
sikerült bérmálkozásért. Hálát adunk az 
elsőáldozóinkért. Az idén 20-an voltak. Hálát 
adunk a felnőtt megtérőkért, felnőtt 
keresztelkedőkért, elsőáldozókért, áttérőkért. 
A jövő vasárnap is 3 felnőtt lesz testvérünk, 
közösségünk tagja. 
Hálát adunk a sok szép ünnepi eseményért: 
Sok szép zenei élmény volt az elmúlt 
hónapban! Előző kántorunk Kruppai Tamás 
búcsú koncertjéért. Gedai Ágoston és húga, 
Eszter koncertjéért. A szép Úrnapi zenés 
szentmiséért, a Csokonai iskola 
gyermekkórusának, és a felvidéki Ibolybalog 
Szent Korona kórusának koncertjéért is hálát 
adhatunk. És egy sajnálatos haláleset miatt a 
Tungsram férfikar megható gyászmisét 
énekelt. 
Hálát adunk a Navicella kórusért, akik szebbé 
tették Úrnapját és az elsőáldozást. Hálát 
adunk új kántorunk, Őri Gergely szép 
hangjáért és orgonajátékáért. Hálát a gitáros 
ifjúsági kórus lelkesedéséért. 
Mindenért, amit adtál, 
hálát adok Neked, Istenem! 
Mindenért, amit elvettél 
hálát adok Neked, Istenem! 
Mindenért, amit segítségeddel megtehettem, 
hálát adok Neked, Istenem! 

Mindenért, amit megakadályoztál, 
hálát adok Neked, Istenem! 
Minden örömért, amivel boldoggá tettél, 
hálát adok Neked, Istenem! 
Minden szenvedésért, amivel formáltál, 
hálát adok Neked, Istenem! 
Minden békés óráért, amivel széppé tetted 
életemet, 
hálát adok Neked, Istenem! 
Minden problémáért, amitől megszabadítottál, 
hálát adok Neked, Istenem! 
Minden jó tulajdonságomért, amivel 
szolgálhattalak, 
hálát adok Neked, Istenem! 
Minden gyengeségemért, amivel alázatra 
tanítottál, 
hálát adok Neked, Istenem! 
Minden erényért, amit nekem ajándékoztál, 
hálát adok Neked, Istenem! 
Minden bocsánatért, amiből irgalmadat 
megismerhettem, 
hálát adok Neked, Istenem! 
Minden szép emberi kapcsolatért, amivel 
gazdagítottál, 
hálát adok Neked, Istenem! 
Minden emberért, akit tőlem elszakítottál, 
hálát adok Neked, Istenem! 
A halálom időpontjáért és módjáért, amit 
nekem választottál, 
hálát adok Neked, Istenem! 
Hálát adunk a jó Istenek a jól sikerült 
zarándoklatainkért! A gyalogos zarándoklatért 
Márianosztrára. A szombathelyi zarándoklat, 
élményéért, Brenner János boldoggá 
avatásán. És hálát adunk az Altötting-Passau 

  



zarándoklatért, amely, amint olvashatjátok 
ebben az újságban, nagy élmény volt. 
Hálát adunk, mert vannak önkénteseink, akik 
virággal díszítik a templomot: Gáspár Gabus, 
Végh Gabi és családja, Juhász Zsuzsa és Dóri 
lánya, a 3 díszítő csapat. 
Hálát adunk, mert minden pénteken volt 
szentségimádás: Gabus lelkesedése minden 
péntekre összeszedte a 10 őrző-imádkozó 
embert. 
Hálát adunk, hogy sikerült találnunk új, lelkes 
sekrestyést, Manga Dániel személyében. 
Hálát adhatunk, hogy van az irodában 
önkéntes segítőnk: Kiss Éva! 
 

 
 

Csütörtök hajnali 6 óra: Úrnapi készület 
Altöttingben a kegykápolna előtt. 

 

Hálát adunk, hogy lelkesek hitoktatóink. 
Főállásban Tóth Ildikó és Szuetta Ervin. 
Óraadóként: Barta Angéla, Horváth-Mák 
Mónika, Matányiné Regős Timea, Pozsgay 
György. 
Hálát adhatunk, hogy a plébános 
szabadnapjain sem kell bezárni a templomot.  
4 áldoztatónk van, akik tarthatnak hétköznapi 
igeliturgiát áldoztatással: Pozsgay György, 
Tyukász Tamás, Melegh Csongor, Szuetta 
Ervin. Hálát adhatunk, hogy Gönczöl Emőke 
nem csak a templomban áldoztat, de elviszi a 
szentséget a környékbeli nyugdíjas 
öregotthonokba is.  
Hálát adhatok, hogy van lelkes segítőnk, aki 
karban tartja a plébániakertet, és a templom 
környékét: Hajdu István. Július-augusztusban 

nem lesz másfél hónapig! Lehet a helyére 
pályázni! 
 

 
 
Hálát adhatunk, hogy vannak lelkes 
asszonyok, akik segédkeznek a plébániai 
rendezvények lebonyolításban: Terike, 
Emőke, Rózsa, Angéla, Csipet, Erzsike és 
társaik.  
Hálát adhatunk, hogy minden héten összeül 
az aprópénzt megszámoló kis csapat: Rózsa, 
Emő, Dani, Teri. 
Hálát adhatunk, hogy van egy lelkes ifjúsági 
vezetőnk: Faltus Kriszti. 
És persze hálát adhatunk minden csoport 
vezetőjéért. Nélkülük nem lenne bama-mama  
klub, nyugdíjas klub, férfi és női imakör, vagy 
cursillós találkozó. 
És persze nem lenne  női gyógytorna Melinda 
nélkül.  
És mi a mozgató erő? Remélem közös hitünk, 
az Úr Jézus szeretete adja az erőt. Kibe 
kapaszkodunk: Szűz Mária Egek Királynéja a 
segítőnk és társunk, lelkesítőnk.  
Végül egy személyes hálaadást osztok meg 
veletek. Nem a szokásos ünneplési évforduló, 
de nyolc nap múlva 30 esztendeje, hogy 
pappá szenteltek, és bemutathattam első 
szentmisémet. Most előveszem a nagy 
misekönyvet, és másodszor merem 
elimádkozni a szentmisét a jövő kedden: a pap 
önmagáért. 
És újból szívembe vésem egykor 
jelmondatomat a Zsidó levélből, hálaadásul:  
„Általa mutassuk be az Istennek szüntelenül a 
dicséret áldozatát: az őt megvalló ajkak 
gyümölcsét.” (Zsid 13,15) 
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Élménybeszámolók az Altötting-Passaui zarándoklatról 
Élmény Bajorország szívében lelki központjában járni. Valamelyik templomban mindig 
harangoztak, szentmise volt, imádkozó csoport. Élmény volt, hogy zarándokházban lakhattunk. 
Élmény volt, hogy Passauban a 392 fokú zarándoklépcsőn sokan jöttek fel imádkozni. Nagyszerű 
élmény Boldog Gizella sírjánál Himnuszt, Boldogasszonyt énekelni. És a meglepetések! A sok, 
Úrnapjára nyírfával feldíszített utca. A dómban a misét gyakorló kispap kórus. Melkben, a bencés 
kolostorban egy 80 fős vegyeskar koncertje, zenei áhítata, ingyen. A szép régi zenétől, az 
orgonaszótól megelevenedett a középkori bazilika. De érdekes Saint Florianban (Szent Flórián, a 
tűzoltók védőszentjének sírja van itt) is épp megszólalt a Bruckner orgona, amikor ott jártunk. 
Ugyanis Bruckner volt a kolostor orgonistája…. Ima és szentmise az altöttingi Fekete Madonnánál, 
valamint Passau Mariahilfben a segítő Szűzanya képe előtt. Reggel és este ima a zarándokház 
kápolnájában. Szent Konrád, az egyszerű kapus testvér sírjánál imádkozni: a portás volt a kolostor 
lelke: állandó rálátása volt az oltárra. Megengedték neki, hogy naponta áldozhasson! 

Most következzen, ahogy a zarándoktársak élték meg; lelki élmények az útról. 
 

Szolgálat, egészen közelről 
 

Az elmúlt évtől a vasárnapi 11 órás 
misék során áldoztatói feladatot is ellátok elég 
gyakran. Ilyenkor általában a hiányzó 
ministránsi munkát is igyekszem pótolni több-
kevesebb sikerrel. Mivel nem tanultam ezt - 
csak ellestem és autodidakta módon 
javítgatom a tevékenységet - időnként kisebb 
tévedések is becsúsznak Zoltán atya 
körültekintő figyelme ellenére.  
A mostani Altötting-Passaui zarándokutam 
élményei során volt valami, ami lényegesen 
eltért minden korábbitól. Olyan élményemről 
számolhatok be, amit más zarándoktársaim 
nem élhettek át. Ez pedig az oltárnál végzett 
ministránsi szolgálat. 
Egy-egy szentmise élménye az ember lelki 
életében felemelő érzés kell, hogy legyen. De 
különösen akkor, amikor az Urat szolgáljuk.  
Azok, akik már végeztek ilyet, mint felolvasók, 
könyörgők, oltár őrzők, virágozók és még sok 
más módon is, biztosan megtapasztalták ezt.  
Ezért természetes volt, hogy a zarándoklat 
szentmiséi során vállaltam a ministránsi 
szolgálatot. Nem is hittem volna, hogy ha 
kiszakadunk a megszokott környezetünkből, 
mindjárt mennyivel nehezebbé válik a 
ministrálás. Amikor nem tudjuk a tárgyak 
szokásos helyét, az oltár körüli mozgások 
begyakorolt ütemét, és még sok minden mást. 
Persze ezeken a döccenőkön mindig át lehet 
segíteni magunkat egy kis türelemmel.  
A „vendéglátó” templomok szolgálattevői a 
sekrestyében végzett előkészítő munkái 
(közismert kifejezéssel) német precizitással 
voltak jellemezhetők. (Azért az is megtörtént, 
hogy a passaui Mariahilf templom papja 
csodálkozó arccal nézett rám a sekrestyében, 

vajon mit keresek én itt, majd mikor közölte 
Zoltán atya a feladatomat, még jobban 
meglepődött. Talán túlkorosnak nézett, vagy 
nem volt az öltözetemmel megelégedve?) Az 
emelkedett lelki élményhez hozzájárult a 
környezet hatása, amikor a sok száz éves oltár 
és szentély tárgyai különösen is hatnak az 
emberre. Szinte beleszédültem, amikor 
karnyújtásnyira kerültem ezektől a 
felbecsülhetetlen értékű műalkotásoktól, 
amelyek az idő tanújaként őrzik készítőjük 
munkáját, tehetségét, hitét. Ilyenkor különös 
erővel éli át az ember hitünk erejét, kétezer 
éves hitelét, a szerető Isten kegyelmét. Sok-
sok szép élmény mellett nekem ez is örökre 
beleégett emlékeimbe.  

Az embereket valamilyen hivatással 
szolgálni mindig különleges érzést jelenthet 
annak, aki szívvel-lélekkel végzi azt. Ez 
érvényes a világi életre, mint a pedagógus, 
előadóművész, egészségügyi dolgozó és még 
sorolhatnám. Ugyanezt élik át azok, akik a 
vallásos életünkben a lélek ügyeivel 
foglalatoskodnak, ahogyan a papok, 
lelkivezetők, szerzetesek és még sokan 
mások teszik. Ezen utóbbiak munkájában 
részt venni, segíteni talán többszörös  pozitív 
élmény, különösen, ha önkéntesen végzik.  
A zarándokútra készült imafüzetből Assisi 
Szent Ferenc imájában olvashattuk: 
„Uram tégy a béke eszközévé… 
…mert amikor adunk – kapunk” 

Kívánom valamennyi testvéremnek, 
hogy ezt az örömöt minél többször éljék át, 
gyümölcseit élvezzék.   

                                      Kőrössy Gábor 
             képviselőtestületi tag, áldoztató 



A képrejtvény megfejtése Altöttingben 
 
Altöttingi zarándokszállásunk a nagyon szép 
természeti környezetben található 
Franziskushausban volt (A név eredete az 
intézményt alapító ferencrendi – ezen belül 
kapucinus – atyával hozható összefüggésbe.) 
Természetes, hogy reggeli és esti 
ájtatosságaink, és az itteni szentmisék okán is 
sokszor megfordultunk a kápolnának nagy, 
hivatalosan pedig templomnak nevezett 
helyiségben, ami csoportunkkal csupán alig 
félig telt meg. A kis templom az egész 
intézménnyel együtt meglehetősen modern 
építmény. A nem túl sok díszítmény közül a 
leg szembeötlőbb az a műalkotás, amely úgy 
lóg le a mennyezetről, mint a kora- és késő-
középkori templomokban a sokszor az 

oltárképet is helyettesítő nagyobb méretű 
feszület. 
Nos, ez a műalkotás egy feszületnél sokkal 
bonyolultabb. (Sajnos a képen csak kissé 
látszik.) A középen látható nagyobb testű 
állatban egy bárány, vagy egy szarvas 
ismerhető fel (mindkettő bibliai szimbólum). Az 
állat hátsó lábaival egy nyitott könyvön áll, 
lábai alatt felismerhető az alfa és az ómega 
betű (közismert jelentése: kezdet és vég). 
Másik oldalon egy kehely, a könyvből hét 
„könyvjelző” lóg alá, az állat háta mögül egy 
háromszínű (bocsánat a kifejezésért) masni 
nyúl ki, felfelé hajolva (fehér színű) és piros és 
kék színű (lefelé hajolva) mindkét oldalon. 
Felül még látható négy szempár, akár ha 
néger arcokon. 

 

 
 
Ez a „képrejtvény” serkentette néhányunkat 
némi tanakodásra, amit végül is azzal 
oldottam fel, hogy odamentem a sekrestyében 
sürgő-forgó hölgyhöz, és megkérdezem tőle, 
mit ábrázol ez a - mondjuk így - kép? 
Belekezdett egy hosszabb magyarázatba, 
majd behívott a sekrestyébe, és kezembe 
nyomta a templomról készült könyvecskét. 
Megígértem az érdeklődőknek, hogy – 

beleolvasva a könyvecskébe – tájékoztatom 
őket. Programunk sűrűsége miatt azonban ezt 
csak ez úton tehetem meg. Álljon itt a 
vonatkozó szöveg első két bekezdésének 
fordítása: 
„Az apokaliptikus Bárány Jézus szeretett 
tanítványa „titkos kinyilatkoztatásainak” 
szimbolikus középpontja. A könyv az állandó 
fenyegetettségben élő Egyház számára írott 



vigasztalások könyve: „a szorongattatással, 
csüggedtséggel, a belülről növekvő veszéllyel 
szemben érzett közönyösség ellen…” Az 
evangélistának ez a titkot feltáró könyve az 
igazság örömhírével kapcsolatos, a világban 
tapasztalható történések miértjéről és 
hogyanjáról szól. 
Az emberek minden időben megkísérelték, 
hogy az Apokalipszis képeit összekapcsolják 
a történelem eseményeivel, de az 
összevethetőség mindig és újból kivonta 
magát a történelem egyedülvalósága alól, 

azon túl ezek a képek utalnak egy a végső 
napig fennálló állandó harc jelenlétére.” 
Végigolvasva a könyvet elsősorban az járt a 
fejemben, hogy a művésznek mennyi 
elmélkedésbe, a Jelenések könyvének újból 
és újból történő átolvasásába került, hogy 
megkomponálja a könyv gazdag szimbólum-
világából az egyfelé, az ihlet-szülte alkotás 
felé mutató elemeket kiválassza, 
„szétszálazza” a különböző jelentés-
tartalmakat. 
Talán követnünk kellene példáját.              
                                                Pelle András 

 

Altötting-Passaui zarándoklatunk 
 

Május 28-31 között tartó gyönyörű utunk 
élményét szeretném megosztani. 
Nagy kegyelem volt számomra ez a 
nagyszerű időben lezajlott zarándoklat, 
melyen testvéremmel együtt vehettem részt, 
és imádkozhattunk együtt a Szűzanyához. 
Számomra azért is fontos volt, mert 10 évvel 
ezelőtt szervezett ide zarándoklatot Zoltán 
atya, amin nem vehettem részt férjem 
betegsége, majd halála miatt. 
Altötting már a XVI. században híres 
búcsújáró hely volt. Ebben a 19000 lakosú 
városban 5 nagy templom található a 
belvárosban. A legszebb számomra a 
kegykápolna. Az Isteni Kegyelem Kápolnája, a 
fekete Madonna szoborral, és a sok hálaadó 
táblával, amelyeket a hívő emberek 
ajándékoztak imameghallgatásukért, és a mai 
napig is kerülnek új hálatáblák ide. Naponta 
1000 és 1000 ember jön zarándokolni, 
folyamatosak voltak a szentmisék a 
kegyszobor előtt. A Gnadenkapelle körüli 
téren péntek és szombat esténként gyertyás 
körmenet van. XVI. Benedek pápa azt mondta 
erről a kegyhelyről: Bajorország szíve! Persze 
gyermekkorában sokszor zarándokolt ide a 
családjával. Szent II. János Pál pápa is járt a 
kegyhelyen, itthagyva a felajánlási arany 
rózsát. Számomra a kegykápolnában, a 
kegyszobor előtt imádkozni, kegyelmeket 
kérni, irgalmat nyerni, nagy lelki megújulás 
volt. A Szent Anna Bazilika, a Szent Konrád 
templom, a gótikus plébánia templom mind-
mind ámulatba ejtő. 
Passau a világ legszebb fekvésű városai közé 
sorolható. Három folyó torkollik egybe: Duna, 
Inn, és az Ilz, ami csodálatos látvány. Mariahilf 
a Segítő Szűzanya kegyhelye a város felett: 

392 fokú fedett lépcsősor vezet fel a városból, 
sok-sok fogadalmi képpel, hálatáblával 
szegélyezve.  Természetesen nem hagytuk ki 
városi sétánkból Niedernburgot, a kolostort, 
ahol Szent István királyunk felesége boldog 
Gizella nyugszik. Sírja előtt leróttuk 
kegyeletünket. imádkoztunk, himnuszt 
énekeltünk, és kértük égi közbenjárását az 
itthon maradt betegjeinkért, családunkért. 
 

 

Passau-Marihilf: a zarándok lépcső 
 

A város közepén lenyűgöző a Szent István 
dóm, a világ legnagyobb orgonájával. 
Odafelé megnéztük a Sankt Florian-ban az 
Ágoston-rendi apátság műemlék együttesét, 
Ausztria legnagyobb könyvtárával. Visszafelé 
pedig a bencés rendi  Melki apátságot, a 
császári lakosztállyal, és a márványteremmel. 
Mi volt a lelki töltet: A sok szép imádság, a 
Mária énekek, ezek mind hozzájárultak, hogy 
testileg, lelkileg feltöltődve térhettünk haza.    
(Még természetesen sok élményről írhatnék, 
de ennyi fért bele.)            
                                            Dévainé Kati 



Nyári programok plébániánkon
Plébánia nap Pilismaróton 
Június 16, szombat. Reggel 9.30-tól 17 óráig, 
színes programokkal! Mindenkit várunk! 
 

Napközis tábor gyerekeknek 
Június 18-22 között a plébánián. Ez a program 
mindig nagyon hamar betelik, csupán 50 fő a 
befogadó kapacitásunk… 
 

Plébániai hittanos tábor 
Július 16-21 között, hétfőtől szombatig. 
Kismaroson, gyerekeknek, 7 éves kortól. 
Külön csoportban az alsósok, külön 
csoportban a felsősök, és külön csoportban az 
ifjúságnak! Erre lehet még jelentkezni! 
 

Templombúcsú 
 Augusztus 26, vasárnap 10 órakor lesz a 
templombúcsúnk. Ebben az évben nem 
ütközik az Újpesti Városnapokkal, mert  az 
egy héttel később,  aug. 29-szept 2. között 
lesz. 
A meghívott szónok, miséző a Magyar 
Ferences Rendtartomány tartományfőnöke: 
Fr. Dobszay Benedek dr. OFM 
tartományfőnök Úr lesz! 
Egyben ő a magyarországi férfi szerzetesek 
elöljárója is. 
Ez azt jelenti, hogy a templombúcsúkor 
összevont szentmise lesz vasárnap délelőtt, 
10 órakor! A szentmise után agapé, közös 
ebéd lesz a plébánia kertjében minden hívő 
számára! 
 

Nyugdíjas napközi 
Ebben az évben is lesz nyugdíjas napközi a 
plébánián!  
Augusztus 6, hétfőtől augusztus 10 péntekig a 
plébánián. 
Reggel 9 órától délután 15 óráig. 
Közös imádságok, filmvetítés, tízórai, 
gyógytorna, gyógymasszás, kézműves 
foglalkozások, közös ebéd, kerti grillezés, 
rövid előadások. 
Jelentkezési lap a templomban található a 
bejárati kis asztalon. Minden nyugdíjast, szép-
korút szeretettel várunk! 

Szentségimádás 
A péntekenkénti sekrestyei szentségimádás a 
nyári hónapokban szünetel. 
Viszont nyáron is lehet jönni 
szentségimádásra: ajánlatunk a plébánia 
kápolnába szól, irodaidőben, szerdán és 
pénteken délután 15.00-tól 17.30 óráig! Az 
irodába kell csengetni. 
Az egész napos sekrestyei szentségimádást a 
búcsú előtti péntektől, augusztus 24-től 
kezdődően folytatjuk. 
 

Használt ruha átvétel 
A használt ruha átvétel a plébánián a nyári 
hónapokban szünetel. Legközelebb 
szeptemberben várunk használt ruhát leadni. 
 

Szombati templomőrzés 
Szombat délelőttönként szeretnénk 
templomunkat nyitva tartani. Ezért a hívek 
közül hívunk, várunk templomőrző 
önkénteseket. A templomban lehet rá 
feliratkozni a bejáratnál levő állványon levő 
ívekre.  (A telefonszám csak azért kell, hogy el 
tudjuk érni, ha valami történik, és ezt nem kell 
mindig újból megadni.) Természetesen csak 
megbízható hívőket várunk az őrzésre. 
Szombatonként 8-12 óráig, két órás 
turnusokban, 8.00-10.00 és 10.00-12.00 
között. Nagyon szép lenne, ha mindenki 
évente legalább egy-egy szombat 
délelőttöt. Sajnos őrzés nélkül nem 
hagyhatjuk nyitva templomunkat!  

 

Plébánia levelezőlista 
Plébánia levelezőlista 3 évvel ezelőtt indítottuk 
el a plébánia levelezőlistánkat. Jelenleg 224 
tagunk van. Bárki tag lehet, aki ide jár 
templomba, ide fizet egyházi adót, és aktív, 
vagy akár csak érdeklődő tagja akar lenni 
közösségünknek. Igaz, többen már 
elköltöztek, de még nem iratkoztak le. És sok 
új arc is van. Őket is várnánk levelezőlistánkra. 
Plébániánk honlapján az általános információk 
oldalon megtalálhatod a belépési felületet! 
http://www.egekkiralyneja.hu/altalanos 

 

Főplébánia Hírlevél. Az Újpesti Egek Királynéja Főplébánia időszaki lapja. Megjelent 600 
példányban. Felelős szerkesztő: Horváth Zoltán plébános  Nyelvi lektor: Mátyus Norbert 
www.egekkiralyneja.hu  - email: iroda@egekkiralyneja.hu  
Irodai szolgálat: szerda és péntek délután 15.00-17.30-ig! 
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