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A szépséges ünnep: karácsony 
Kedves Főplébániai hívek! 
Elég rövid adventen vagyunk túl, mégis annyi 
minden történt. Annyi gondolat megfordult a 
fejemben, amit nem írtam le, nem mondtam el. 
Például ilyen is: - Az adományozás nem 
lomtalanítás – hogyan adakozzunk tehát jól? – 
Tudjuk a választ: a szívünket kell adni, nem a 
feleslegünket. Az advent elmúltával a szívünk 
töltekezett, gondolatokkal, örömmel, 
várakozással. Nehéz a várakozásból csak a 
jót, az értékeset kiszűrni. Sokan azt 
bizonygatják, hogy a karácsony ősi pogány 
ünnep. Mások a szeretet ünnepévé fokozzák 
le. Ahogy közeledett az ünnep, a szívemben, 
és a nyelvemmel ízlelgettem, megfogalmazva, 
kit, és mit várok! 
Az ünnepről ilyen kifejezések jutottak az 
eszembe: 
Szent karácsony:  a boldogságra nyíló ajtó, 
a drága szent éj; karácsonyi kis Jézus; 
ringasson az égi derű; karácsony a mennyei 
derű; karácsony a földre eget varázsol; áldott 
szép karácsony. 
Versben elmondva Juhász Gyula költő szavai: 
Békés, derűs karácsony éjjel: 
A nagy sötét mikor száll széjjel 
S mikor lesz béke és derű? 
Vagy Márai Sándor gondolata:  
A karácsonyhoz más is kell, mint a karácsonyi 
kellékek: életforma kell hozzá. 
Ez a külső, ez is lelki, de számunkra valami 
több kell: Jézus az ünnepelt, és a velünk 
ünneplő! 
A kis Jézusról pedig ezek jutottak 
eszembe: 
Isteni kisded; a ma született Bárány, az 
Elsőszülött; Kisdedben az Égi Szentség; 

a megtestesült Ige; Istengyermek; Égszemű 
gyermek.  
És bizonyára még folytathatnám sort. 
A Hozsanna 15-ös éneke így köszönti:  
Üdvözlégy ó drága Vendég,  
Kit most küldött a Kegyesség! 

 
Amikor ezeket írom, még nem készültem a 
karácsonyi szentbeszédekre. Nem tudom, 
mivel tudlak benneteket majd 
megajándékozni. Addig is forgatom a 
nyelvemen, a szívemben ezeket a szavakat. 
Édes legyen rajta, mint a méz, a szeretet 
szóljon belőle. 
Adjon az Úr Jézus minden kedves hívőnek, 
áldott, békés, lelkiekben gazdag karácsonyt, 
és szép új esztendőt!       
                   Horváth Zoltán plébános atya 
 

„Az embereknek jóleshet, ha karácsony 

napján eszükbe jut az, aki talpra állította a 

bénákat, és visszaadta a vakoknak a 

látásukat.”   

                                              Charles Dickens  
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Plébániai lelkigyakorlat március 15-17 között, 
Péliföldszentkereszten! 

Kedves Plébániai Tag! 
Ha a legutóbbi hirdetésnél még nem írtad fel, 
most feltétlenül jegyezd fel! 
Március 15. péntek délutántól 17. vasárnap 
délig Péliföldszentkereszten lesz a 
lelkigyakorlatunk! Ezen minden korosztálynak 
megfelelő programokat szervezünk a 
legifjabbaktól (gyerekvigyázással) a 
nyugdíjasokig! Minden élethelyzetet 
figyelembe veszünk, így a lényegi részek nem 
fognak a kisgyerekek altatási időpontjába 
esni, és hegymászásra sem késztetünk senkit, 
aki nem szeretne. Ehelyett előadásokkal, 
csoportos beszélgetésekkel és kötetlenebb 

programokkal készülve fogunk közösen lelki 
élményt, lendületet és támogató barátokat 
kapni! Meghívott előadónk, 
lelkivezetőnk  Balogh Attila Kőbánya, Szent 
László plébánia plébánosa. A költség (szállás, 
étkezés, programok) felnőtt esetében 10.000 
Ft. körül,, míg gyermekeknél 7500 Ft. körül fog 
alakulni, de természetesen nagycsaládok, 
rászorulók számára támogatást is tudunk 
szerezni, hogy az anyagiak semmiképp ne 
jelentsenek akadályt! A férőhelyek száma 
korlátozott, a jelentkezési lapokat hamarosan 
közzétesszük.  
Forstner Bertalan egyházközségi világi elnök 

 

200 éve hangzott el először a Csendes éj 
1818. karácsonyán hangzott el először a 
később világhírűvé vált Stille Nacht egy kis 
osztrák falu templomában. A dalt gitárral 
kísérve, két szólamban adta elő az oberndorfi 
Szent Miklós Templom (St. Nikolaikirche) 
plébánosa, Josef Mohr és kántora, Franz 
Xaver Gruber (aki a közeli Arnsdorf 
kántortanítója volt, de anyagi gondjai miatt a 
szomszédos Oberndorfban is vállalta a 
templom zenei szolgálatát). A hagyomány 
szerint elromlott a templom orgonája, ezért 
kérte fel a plébános korábban írt versének 
megzenésítésére Grubert. A kántor kissé 
vonakodott a gitárkísérettől, mivel akkoriban a 
hangszert leginkább a szórakozóhelyeken 
használták és félt, hogy a híveknek nem fog 
tetszeni az újítás.  
Ma már tudjuk, hogy az osztrák népzenéből is 
merítő Stille Nacht akkora sikert aratott, hogy 
nem csak a környéken, hanem az egész 
világon elterjedt. 
Sajnos az ősbemutató templomát a faluhoz 
közeli Salzach-folyó árvize az 1900-as 
években annyira megrongálta, hogy le kellett 
bontani. Helyén ma egy kápolna áll, amit a 

híres dal után Stille Nacht kápolnának 
neveztek el.  - Őri Gergely kántor 
 

A „Csendes éj”  temploma 

 

Karácsonyi történet 
Egy tiroli falucska pásztorjáték-egyesületének 
100 éves fennállása alkalmából tartott 
prédikációból  
„Kedves Hívek! Nagy ünnepeteken ezt a 
beszédet egy különös karácsonyi történettel 

szeretném bevezetni. A bregenzi erdőben 
történt azon csodálatos parasztházak 
egyikében, melyekben szerencsém volt 
vendégeskedni. Karácsony tájékán jártunk, és 
a barátságos szobában a karácsonyfa mellett 



állt egy nagy jászol. Minden ünnepi 
meghittséget sugárzott. A házban volt egy 
termetes macska is, amelyik szerette a 
meleget, és mindig finom pihenőhelyeket 
keresett magának, mint a macskák általában. 
Este sikerült neki abba a szobába is 
besurrannia, amelyet tulajdonképpen nem az 
ő éjszakai szállásának szántak. Egy 
különösen kényelmes alvóhely után kutatva 
rátalált a betlehemi istállóra. Rövid úton 
kipakolta a szent családot, egy mellettük álló 
angyalt, valamint az ökröt és szamarat, és 
kényelmesen összegömbölyödött a szent 
helyen.  
Reggel a szobába lépve lelepleződött a 
galádság. Az istállóból a lusta kandúr 
hunyorgott kifelé, miközben az angyalok bájos 
pofikával tartották a szalagot fölötte: 
„Dicsőség a magasságban Istennek”. Ők 
ugyanis nem követték kellő gyorsasággal az 
eseményeket, a lábuknál történt lényegi 
változást. A macskát természetesen 
kikergették, a karácsony hátralévő idejére 
könyörtelenül kitiltották a szobából. Ezen az 
egyszeri, különös „betlehemezésen” pedig 
még sokat nevettünk. Ha azonban jobban 
belegondolunk a történetbe, mégiscsak 
érdemes egy kicsit elidőzni nála, mégpedig 
most, ennek az ünnepnek a kapcsán is. 
Hiszen a jászolt, a betlehemet ünnepelitek, 
ennek a szokásnak a szépségét és belső 
értékét, amely oly mélyen gyökerezik a tiroli 
népben. A kérdés azonban az, vajon nem 
surranhatnak-e be titkon a mi betlehemeinkbe 
is kövér macskák, akik kirámolják mindazt, ami 
szent, és aztán szépen elterpeszkednek 
középen… Az a kérdés, vajon nem válnak-e a 
mi betlehemeink is – amelyek tulajdonképpen 
sokat jelentenek nekünk –, a macskák 
áldozatává? Nézzük hát meg közelebbről a 
macskákat, akik végigosonnak falvainkon és 
lakásainkban, és a betlehemi istállóból ki 
akarják túrni minden csodák legnagyobbikát, 
hogy maguk kényelmesen elterpeszkedjenek 
a közepén. Az egyik ilyen szelíden doromboló 
példány, amelyik néhány házba beoson: a 
vallási felületesség. Még tartja magát néhány 
megfakult hagyomány – egy és más 
fennmaradt szokással –, de mindezt 
tulajdonképpen nem vesszük komolyan. A hit 
lényegéből nem sok marad meg. Felállítjuk a 
betlehemet, mert az az ünnephez tartozik, 
akárcsak az ünnepi kávéskészlet vagy a 
karácsonyfadíszek. A betlehem a jászollal 

nem más, csak az évszaknak megfelelő 
dekoráció. Ha ránéz az ember, egyáltalán 
nem jut az eszébe, hogy a szívének valamely 
eldugott sarkában hála támadjon, hogy Isten 
milyen jó hozzánk. Így aztán a jászolt a 
macska bitorolja… Egy másik macskatípus 
lenne a mogorva, a rosszkedvű, amelyiket ha 
megsimogatjuk, attól tartunk, megkarmol. Ez a 
macska az állandó veszekedés, a családi 
perpatvar, a növekvő elidegenülés, a 
békétlenség. Ha a házban gyűlölség és 
civódás uralkodik, a glóriás angyalok, akik 
heteken keresztül, az egész karácsonyi idő 
alatt tartják a transzparenst a „Békesség a 
Földön a jóakaratú embereknek” felirattal, 
olyan frusztráltak lesznek, mint egy 
atomellenes tüntetés résztvevői Csernobilban. 
Mert a házban a legszebb betlehemi fény a 
békesség, az egymásra figyelés, a kölcsönös 
jóindulat. Egy másik macskatípustól még 
inkább óvnék mindenkit! Kövér és öntudatos, 
és korunk előszeretettel tenyészti a fajtáját. 
Könnyen befészkeli magát a lelkünkbe, pedig 
ott tulajdonképpen a legnagyobbnak és 
legszentebbnek lenne csak helye. Ez a kandúr 
szimbolizálja a jóléti gondolkodást, az „egyre 
többet akarok szerezni”-mentalitást, azt hogy 
minden gondolatunk az anyagiak körül forog. 
Ez a macskafajta aztán teljesen kiüríti a 
betlehemet. Akkor aztán a drága öreg barokk 
betlehem nem más többé, mint 
státusszimbólum és pénzköltési alkalom, és 
százszor értékesebb az a betlehem, amit a kis 
első osztályos papírból maga készít. Abban 
egyáltalán nincs helye a nagy kövér 
macskának. A jóllakottság és falánkság eme 
képviselőjét szigorúan ki kell tiltanunk a 
szobából. A betlehem ugyanis nem a 
birtoklást, hanem az ajándékozás 
szimbóluma. Karácsonykor az ég 
ajándékozza magát a földnek, míg a pásztorok 
és a három királyok a föld ajándékát viszik a 
mennynek. Valószínűleg akadna még néhány 
macskafajta, amelyikre ügyelnünk kellene, de 
most maradjunk csak ennyinél. Ma, a 
százéves betlehemes egyesület örömteli 
ünnepén, itt a faluban határozzuk el szilárdan, 
hogy vigyázunk, nehogy a mi szép és híres 
betlehemeink a »macskák betlehemeivé« 
váljanak.”  
REINHOLD STECHER: Hétköznapi morzsák, 
örök bölcsességek. Egy püspök derűs 
emlékezései.  

 



Bölcsőske 
Szeretném megosztani az újpesti hívekkel 
gyermekkorom adventi élményeit. 
Budapesttől 15 kilométerre Mogyoród 
községben nevelkedtem, három 
testvéremmel. Édesanyám egész életét a mi 
nevelésünk, lelki életünk kiteljesedésének 
szentelte példamutatóan. 
Karácsonyra készülve mind a négyen 
édesanyánkkal együtt mentünk a frissen 
ropogó hóban a hajnali misékre. 
Gyermekkoromban, de most is 
elengedhetetlenül hozzátartozik több vallásos 
népszokás az adventi időhöz. Lányok a 
bölcsőskével, a fiúk a betlehemes játékkal 
örvendeztetik meg a családok otthonait. 
Felnőtt leányok, asszonyok karácsonyi 
„Kántor-ostyát” sütöttek, majd elvitték a 
fiatalok a község lakóinak. 
Megemlítem a szállást keres a szent család 
szokását is, ami szintén él napjainkban 
Mogyoródon, melyben én is részt vettem, míg 
otthon laktam.1997-ben a község összefogott 
és kis kiadványban rögzítette a mogyoródi 
bölcsőske, betlehemes játék és kántor-ostya 
népszokásokat. 
A mogyoródi bölcsőske szereplői öt leány: 
Szűz Mária, két angyal, két pásztorlány (Én a 
pásztorlány szerepét játszottam.) 
A lányok mogyoródi viseletbe beöltözve 
járnak a családokhoz eljátszani Jézus 
születését az adventi estéken. 
Betlehemes játék szereplői hat fiú: hírnök, két 
angyal, öregpásztor, virrasztó pásztor, kis 
bojtár. A fiúk pásztor ruhában járnak házról 
házra az esti órákban. 
Nem utolsó sorban mesélem el az 
ostyasütést, ostyahordást. Krisztus Király 
ünnepétől sütik a házaknál lányok, asszonyok 

a tekert és a lapos ostyát. Több 10 ezer darab 
készül.   
Egy érdekes adat 1997-ből. Az 50 ezer 
„Kántor-ostya” sütéséhez szükséges volt: 
Liszt: 3,5-4 mázsa, Cukor: 60-80 kg, 
Margarin: 5 kg, Tej: 4 hl, vaníliás cukor: 200-
250 tasak, fahéj: 50 tasak, tojás: 200-250 db.  
Advent végén 22-én és 23-án a fiatalok viszik 
el a községben élő családokhoz az elkészített 
csomagokat egy versel ünnepélyessé téve: 

 
 
Öröm és békesség legyen ma e háznál, 
Mint Isten angyalai mondván pásztoroknak. 
Érvén születését a Kisded Jézusnak,  
Eljövetelét az Úr Messiásnak. 
Pásztorok Jézusnak vivén ajándékot,  
Gödölyét, báránykát, tejet, vajat, sajtot. 
Mi is mint pásztorok szeretettel jöttünk,  
Egy kis ajándékként „Kántor-ostyát” hoztunk. 
Ezeket jelentvén dicséretet mondunk. 
E házra bő áldást és üdvöt kívánunk, 
Boldog karácsonyi Ünnepeket szívből 
óhajtunk.                         Juhász Zsuzsanna 

  

A tavalyi karácsony emléke 
     

A legszélsőségesebb érzelmek váltották 
egymást. A szeretet. A félelem. A magány.  
A közösségi lét szeretete. Az aggódás.  
A bizalom a gondviselésben. A szorongás. 
 A nyugalom. A hit. A kétely. 
Szenteste van. Két napja tudtuk meg, hogy a 
harmadik gyerekünk súlyos beteg. A 
terhesség 35. hetében jártunk. Ha csak 
súlyos beteg lenne. Több baja is van, más 
műfaj mind a kettő. Az egyik életveszélyes, és 

hamar műthető. A másik kisebb probléma, de 
tizennyolc éves koráig sok műtét és kezelés 
vár rá emiatt. 
A harmadik gyerekkel lesz kerek egész  a 
családunk, a maga természetességével 
belesimul majd az életünkbe. - gondoltuk. 
Egy világ omlott össze bennünk.  Mindent 
felülírt a betegség tudata. Ugyanakkor ott volt 
az a hatalmas szeretet. Soha nem töltött még 
el ekkora szeretet karácsonykor.  



Mély jelentést kaptak a rutinból ismételgetett 
szavak. "Legyen meg a Te akaratod!" 
Elcsuklott a hangom.  
Mindig a jobb oldalon ülünk a templomban, 
ám Karácsony idejére a gyereksarok átkerül 
a templom másik oldalára. Új helyünkre 
igyekeztem az ünnepi nagymisén, és szíven 
ütött a velem szemben lévő szobor.  
A fájdalmas Szűzanya kezében a keresztről 
levett Jézussal. Soha még így nem éreztem 
egyszerre a fájdalmat és a szeretetet! Igen, 
odaadni fiamat az Úrnak! Az Ő kezébe 
helyezni a sorsát. Ha életmentő műtétre viszik 
születés után, ha rosszul sikerül a szülés, és 
nem bírja a szíve... Igen, odaadom Neked az 
ő életét. Rád bízom magam. A Te kezedben 
az életünk. 

Még a pocakban volt, mikor először misét 
mondattunk érte. Három éves kislányom a 
jászol előtt autózott. A kisautó valahogy 
elkeveredett a játékban, vigasztalva mondtam 
neki, hogy odaadtuk Kisjézusnak, hiszen tőle 
is annyi mindent kaptunk. Még hazafele 
meglett a kisautó, egyszer csak a lábunk elé 
pottyant, talán a kapucnijában rejtőzhetett. 
(Hogy került oda, ne kérdjétek). 
Így kaptuk vissza Andris gyermekünk életét 
is. Odaadtuk Jézusnak, és Ő visszaadta 
nekünk. Dicsőség az Ő nevének! 
Andris karácsony napján lett 11 hónapos. 
Erős és kitartó! Szinte feledésbe merült  a 
nagy szívműtét és az első szájműtét. Nagy 
lelkesedéssel tologatja a játékautókat 
keresztül-kasul a lakásban. - Dörgő Borbála 

 

Élet a Baba-mama klubban és azon túl 
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei tanév 
első felében is tartalmas félévet zárt a Baba-
mama klub.  Kéthetente szerdánként hol csak 
egymás között, hol meghívott vendégek 
bevonásával beszélgettünk számos, sokunkat 
érintő témáról. Szó esett szülésélmény-
feldolgozásról, rendrakási technikákról, 
főzésről (receptekről és a család ellátásának 
megoldásairól), a gyerekek hitre neveléséről, 
a stresszről és annak kezeléséről, de 
mindennapi életünk apró-cseprő ügyeiről is, a 
nyári élmények felelevenítésétől a karácsonyi 
készülődés megtervezéséig. 
A Baba-mama klub lényege mégsem ez, 
hanem maga a közösség. Jó tartozni 
valahová. Amikor az ember otthon van 
kisgyerek(ek)kel, különösen felértékelődik a 
felnőttek között tartalmasan eltöltött idő, ami 
közben nem kell lemondani a gyerekekkel való 
együttlétről sem. Örömteli látni nem csak a 
magam, de a mások gyermekein is, hogy 
cseperednek, okosodnak, hogyan játszanak 
együtt. 
A műfajból adódóan a klub összetétele időről 
időre változik: vannak, akik visszamennek 
dolgozni, a gyerekek bölcsisek, ovisok 
lesznek, de mindig jönnek új vagy visszatérő 
tagok is, új generációs kis klubosokkal. Jó, 
hogy bármilyen felmerülő kérdésben 
fordulhatunk egymáshoz tanácsért, és nagy 
eséllyel mindig akad valaki, aki segíteni tud – 
ha nem is konkrét megoldással, de jó szóval, 
támogatással mindenképp. Ebből a 

szempontból is hasznos, hogy vannak 
"levelező" tagok is – azok a korábbi klubtagok, 
akiknek a gyermekei már kinőttek a klubos 
korból. Az őszi szünetben tartott rendhagyó 
alkalmon volt lehetőségünk velük is ismét 
találkozni (a kapcsolatok egyébként sem 
szakadnak meg, hiszen rendszeresen 
összefutunk a miséken, a plébániai 
programokon, vagy Újpesten jártunkban-
keltünkben).   
A barátságok, hasznos tanácsok mellett 
számos egyéb hozadéka van a kéthetenkénti 
összejöveteleknek. Az egyik kezdeményezés, 
amely a Baba-mama klubból nőtte ki magát, 
de mára már önálló életet él, a kézműves női 
kör. Tavaly karácsony előtt volt vendégünk a 
klubban Dobinszki Csilla nemezműves, népi 
játszóház vezető. Akkor gyapjúangyalkákat 
készítettünk, s az alkalom olyan jól sikerült, 
hogy kedvünk támadt a folytatáshoz. Január 
óta havonta egy alkalommal, egy-egy péntek 
estén gyűlünk össze, és ismerkedünk Csilla 
vezetésével újabb és újabb kézműves 
technikákkal, egymással és kicsit 
önmagunkkal is. Az elmúlt félévben 
készítettünk modern szövött faliképet, 
nemezangyalkát, vesszőből font 
karácsonyfadíszeket. Sokat szoktunk együtt 
nevetni, s ha esetleg maga a kézműves 
alkotás nem úgy sikerülne, ahogy elterveztük, 
a jó hangulat bőven kárpótol.  
A kép a következő cikkben található. 
                                  Márton Balázsné Réka 

 



Fényképezésről szubjektíven 
Már évek óta fényképezek saját 
szórakoztatásomra, bár igaz, régebben 
elsősorban a tájképekben leltem örömömet. 
Az utóbbi években egyre inkább igyekeztem 
embertársaimat is megörökíteni a képeimben, 
de ez egyáltalán nem könnyű feladat. Két éve 
lehetett, hogy Zoltán Atya többször is hirdette, 
hogy az események fényképezésére keres 
valakit az egyházközségből. Kicsit 
végiggondoltam a fényképezőgép hátteremet, 
kicsit fejlesztettem is az eszközeimen és 
jelentkeztem erre a feladatra. 
Tudtam, hogy a feladat nem egyszerű, és 
egyértelmű volt, hogy nagyon sokat kell 
tanulnom, hogyha megfelelő képeket 
szeretnék készíteni. Nagyon hálás vagyok a 
lehetőségért, hogy megkaptam a bizalmat, és 
fejleszthetem a fényképézési tudásomat. Az 
elmúlt két évben persze több nehézséggel 
szembe kellett néznem. Többször kellett 
szembesülnöm saját tudatlanságommal, de 
volt, hogy a technikai eszközeim 
meghibásodása okozott gondot. Utólag úgy 
látom, ezeket a problémákat azért kaptam 
Istentől, hogy megoldva még jobban tudjam 
ezt a szolgálatot ellátni. Ahogy azt Böjte 
Csaba írását egy korábbi Hírlevélben 
olvastam „Isten csak olyan dolgokat kér 
tőlünk, amiben örömünket leljük“ rám is 
nagyon igaz. Nagy örömöt jelent számomra, 
hogy megörökíthetem Plébániánk fontos 
eseményeit, és úgy érzem, egyre több jó 
képpel tudom gazdagítani a közösségünket. 
Szerintem nagyon nagy ajándék lehet egy 
fénykép. Egy jó fénykép vissza tud adni egy 
fontos eseményt, látható rajta egy testvérünk 
arca, azon a gondolatok, érzések. Gyakran 
láthatóvá válik egy önfeledt pillanat, egy 
huncut mosoly vagy egy meghatódott 
szempár. Ezek a pillanatok 
megismételhetetlenek, többet nem térnek 
vissza, viszont a fényképek által megörökített 
pillanatok segítenek minket emlékezni arra a 
sok kegyelemre, amiket a múltban kaptunk. 
Persze van még mit fejlődni a fényképek terén. 
Igyekszem saját hibáimból valamint mások 
példájából és tanácsából tanulva egyre jobb 
képeket készíteni. Amennyiben az 

egyházközösségből segítséget kaphatnék, az 
is sokat jelente. Ha a képek válogatásában és 
esetleg a vágásában illetve retusálásban 
tudna nekem valaki segíteni, sokkal könnyebb 
lenne a képek utólagos feldolgozása. Szintén 
segítségre van szükségem, hogy meg tudjuk 
oldani a nagy mennyiségű kép interneten 
történő megosztását, hogy így könnyen 
elérhető legyen minden testvérünk számára, 
mivel egyenlőre csak DVD-n tudom átadni a 
képeket az érintetteknek. 
 

Ez nem András képe! 
A képen: nemezangyalkák, csoportkép. 

Fotó: Kovács-Mihócza Orsolya. 
 

  
 
Alapvetően a nagy ünnepeken, és a fontos 
templomi eseményeken szoktam fényképezni, 
külön figyelmet fordítok a többeket érintő, 
személyes szempontból fontos eseményekre, 
mint például az elsőáldozás vagy a bérmálás. 
Egyéb esetben (pl. csak egy családot érintő 
esemény, vagy kisebb ünnep) nem 
fényképezek, de természetesen, ha valaki 
szeretné, örömmel készítek képeket ilyenkor 
is. Emellett bármelyik templomi közösséget 
vagy csoportot egyeztetést követően szívesen 
lefényképezem, akár a templomon kívüli 
helyszínen is, természetesen önkéntes 
alapon, hiszen ez számomra is fontos a 
fejlődésem érdekében. 
Köszönöm az eddigi bizalmat, és remélem 
még sokáig szolgálhatok fényképező-
gépemmel a templomban!     Rónai András

 

Mikor lehet plébániánkon gyónni? 
Urbanek Rudolf piarista atya minden vasárnap várj a gyónókat a 11 órai mise alatt. És első-
vasárnaponként a 9 órai mise alatt is. Horváth Zoltán plébános atyánál a misék előtt lehet gyónni 



Közös szentségimádások, szentmisével az 

esperesi kerület templomaiban 
 

Miért szervezzük, miért jó? 
Egymásban erősítjük a hitet! – A közös imában Jézus különösen itt van köztünk.  
Tanúságtétel a testvéri szeretetről! – Nem csak beszélünk róla, meg is éljük! 
A papi egység kifejezése - Mi esperes kerületi papok is szeretnénk jó példával elöl járni, együtt 
imádkozni! 
Szentgyónást is végezhetsz – A közös ima mellett marad idő egyéni kéréseid megimádkozására 
is, és csend is lesz, ahol szól hozzád az Úr.  
Ezzel is szeretnénk jobban felkészülni a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra! 
Találkozási lehetőség a szentségi Jézussal – a szentmisében, a szentáldozásban, a 
szentségimádásban 
 

Kérések: 
Ne lepődj meg, ha a közös szentségimádási napon templomodban nem lesz a szokott módon esti 
mise. Ha helyette például reggel lesz mise, vagy igeliturgia. Esetleg el is marad, és mindenkit a 
szomszéd templomba hívunk, együtt ünnepelni! 
Gyere el a szomszédos templom szentségimádási napjára! 
 

Hol lesznek az alkalmak?  
Minden templom két szentségimádási napja közül választottuk ki az egyiket, 

úgy, hogy minden hónapra legyen valahol közös ima! 
 
2018. december 27, csütörtök: Újpalota-Salkaházi Sára templom 
2019. január 16, szerda:  Rákospalota-Kertváros 
2019. február 7, csütörtök: Újpesti Egek Királynéja Főplébánia 
2019. március 31, vasárnap: Újpest-Megyer Szalézi templom 
2019. április 15, nagyhétfő: Káposztásmegyer Szentháromság templom 
2019. május 27, hétfő: Rákospalota- Magyarok Nagyasszonya Főplébánia 
2019. június 24, hétfő: Pestújhely Keresztelő Szt. János templom 
2019, július 11, csütörtök: Újpest Szent József Nap utcai templom 
2019. augusztus 8, csütörtök: Újpest Kertváros Szent István plébánia temploma 
2019. szeptember 6, péntek: Rákospalota Máv-telepi templom. 
 

„Minden forrásom belőled fakad” – a létem, a tetteim, a vágyaim, akarásaim értéke, értelme, ereje, 
világossága e Test Misztériumánál és Benne átalakul, fényt kap, és ezt érzem, ez a fizikai 
tapasztalatom, mint oly sokaké már két évezred óta. „Mi láttuk, mi hallottuk, a kezünk tapintotta” – 
mondja Szent János első levele elején (1,1–5). Hiszem, hogy öntudatosabb és tanúságtevőbb 
keresztények volnánk, ha többet lennénk a Legszentebb imádásában, az Oltáriszentségben, 
hiszen minden, de minden forrásunk belőle fakad! (Kajtár Edvárd) 
 

Hogyan zajlik egy-egy ilyen nap szentségimádási nap? 
Minden templomban másként. Attól is függ, milyen napra esik, az adott templomban mit 
ünnepelnek, vagy csak egy egyszerű hétköznap, munkanap! 
 

Az első alkalom a Salkaházi Sára templomban lesz december 27-én! (XV. kerület Pattogós u. 1, 
a Szerencs utca végénél!) - Reggel 8 órától szentségimádás - 17 órától közös szentségimádás a 
bíboros úrral. - 18 órakor ünnepi bíborosi szentmise a templom 10. évfordulóján - 19.15-től agapé. 
 

A második alkalom, január 16, szerda: Rákospalota-Kertvárosi templom.  (XV. Vácrátót tér 1.) Itt 
17-18 óráig közös szentségimádás lesz, majd koncelebrált szentmise. 
 



A harmadik alkalom az Újpesti Egek Királynéja Nagytemplomban lesz, február 7-én, csütörtök 
este. Itt is 17-18 óráig lesz szentóra, majd közös szentmisével ünnepeljük az Oltáriszentséget. A 
mise után 18.45-19.30 között közös dicsőítés lesz! 
 

A negyedik alkalom, március 31, vasárnap. Megyer, szalézi templom. Habár vasárnap, de nem 
akartuk, hogy március hónap kimaradjon. 17-18 óráig szentségimádás. 18 órakor szentmise. 
 

Az ötödik alkalom, április 15, nagyhétfő. Káposztásmegyer Szentháromság 
18.00 szentségimádás – gyónási lehetőség - 19.15 szentmise - 20.00-21.00 szentségimádás, 
gyónási lehetőségek húsvétra. 
 

A többi, távolabbi alkalmat is ismertetjük, majd legközelebb, húsvétkor. 

 
Hiszem, Istenem és  Megváltóm,  erősen hiszem, 
hogy az Oltáriszentségben jelen vagy, mint igaz 
Isten és igaz ember. Hiszem, hogy a  te tested, 
a  te véred, a  te lelked, a  te Istenséged  és  szent 
emberséged egészen bennfoglaltatik e szent 
ostyában, habár  szemeim mindebből semmit sem 
látnak. (Szalézi Szent Ferenc) 
Uram, Jézus Krisztus! Tudom, hogy itt vagy. 
Szeretsz és megbocsátasz és fölemelsz, 
mert  hatalmas vagy. Hatalommal állsz az éjszaka 
és a lelki elsötétülés, a bűnösség és a belső 
összeomlás felett. Te egészen fény vagy és 
beragyogod a sötétséget. Te vagy az  
irgalmasság, elengedsz minden tartozást. Te vagy a szeretet teljessége és 
jelenléteddel betöltöd üres létünket. Te vagy az Atya képmása, benned lehetek én 
is a mennyei Atya gyermeke. Ámen.      
    Az esperesi kerület minden papjának nevében:             Horváth Zoltán 
                                                                                                esperes, plébános 
 

KÖZÖS SZENTSÉGIMÁDÁSI NAPOK AZ  
ÚJPEST-RÁKOSPALOTAI ESPERESKERÜLETBEN  

 

Egyházközségeink templomaiban rendszeresen van nyilvános szentségimádás. Van ahol 
minden héten, van ahol más beosztásban ritkábban, de van. 
Ezek közül is kiemelkedik az úgynevezett egyházmegyei előírás szerinti kötelező jellegű 
szentségimádási napok megtartása a plébániai közösségek számára. 

Radó Polikárp János OSB tanár, liturgiatörténész a liturgikus mozgalom egyik apostola 
(1961:476.) könyvében olvasható a szentségimádási nap meghatározása:  
„Egy plébánia híveinek részvétele az egyházmegye örökimádásában. Ez azt jelenti, hogy az 
egyházmegyében az év minden napján ünnepélyes, nyilvános szentségimádást végeznek 
kora reggeltől estig legalább egy templomban. A helyi hagyomány szerint ünnepi szentmise van 
szentbeszéddel, ájtatosságokat végeznek, és a hívők kiírt rendben, lehetőleg minden 
korosztályból imádják az Oltáriszentséget”. 

A fent idézett meghatározás értelmében egyházmegyénkben is van állandó szentség-
imádási nap. Minden évben, minden templom két alkalommal szervez szentségimádást. Így 
valósul meg a mindennapos szentségimádás!  

Elmondhatjuk, hogy az év minden napján egyházmegyénkben is, az Esztergom-Budapesti 
Főegyházmegye valamelyik templomában összejönnek a helyi egyházközségek hívei, hogy 

 



nyilvános szentségimádási napot tartsanak az előírásnak megfelelően. Erősödik az Örök 
Pásztorral, Krisztussal a szeretetünk és a helyi főpásztorral is közösségünk. 

 Az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra több 
helyen különböző elgondolás szerint szervezünk 
felkészülést.  
Esperes kerületünk papjaiban felmerült a gondolat, hogy a 
kötelező jellegű szentségimádási nap egy alkalmát fel 
lehetne használni közös esperes kerületi felkészülésként. A 
kerület papsága és az egyházközségek hívei egy adott 
napon, egy adott templomban, közös szentségimádáson és 
szentmisén vehetnénk részt, előre meghatározott beosztás 
szerint, amit előre meg lehet hirdetni. Így előre tervezhetően, 
kiszámítható módon élhetnénk meg a kongresszusra való 
készületünket - esperes kerületi szinten is -, egyedülálló 
módon hazánkban. A szentségimádási nap végén - ahol a 
lehetőség adva van -, szerény agapét is lehet szervezni.  
Alkalom a közös ismerkedésre, együttlétre. Az eukarisztiában velünk lévő Jézus Krisztus adja 
kegyelmét, hogy felismerjük: a vele való közösség egymás közti kapcsolatainkat is erősíti.   

Szabó Sándor plébános atya, Rákospalota  
 

Plébániai zarándoklat 
Május 1-4, szerdától szombatig! 

Felvidék, Gömör: templomok, kastélyok, természeti szépségek! 
Habár a Mátyás év véget ért 2018-ban, de ismered a mondást: Mátyás Király Gömörben…. 
Ma Szlovákiában van Gömör. Mi lesz a programban? - Gömör szép közép-kori templomai. 
Rozsnyó, a város és a székesegyház. Rimaszombat városa. Betlér a híres Andrássy kastély. A 
krasznahorkai Andrássy mauzóleum. Gombaszög cseppkőbarlang. Ochtina, az aragonit barlang. 
Szádelő, szurdokvölgyi séta a sziklafalak alatt. Szentmise odafelé Mátraverebély-Szentkúton. 
Szállás egy magánpanzióban, Krasznahorka-váralja mellett. 2-3 ágyas szobákban, teljes 
ellátással, reggeli, ebéd, vacsora. (Első nap estétől, utolsó nap ebédig.) 
Költség: az utasok létszámától és a forint árfolyamtól is függ. Teli házas autóbusz (52 fő) és jó 
forint árfolyam mellett (325 körül) akár 49.500 Ft. Rossz forint árfolyam (335-340) kevesebb utas 
(40 fő) esetén 55-58.000 Ft is lehet. A meghirdetett ár: 51.000 forint, és ez mindent magába foglal: 
autóbusz költséget, teljes ellátást, belépők árait is. Máris lehet jelentkezni, előleg befizetésével. 
 

Házasságok megáldása 
Szent Család vasárnapja az idén december 30-ra esik. Szép hagyomány, hogy ilyenkor a 9 órai 
szentmisében házaspárok ministrálnak, olvasnak fel, tesznek tanúságot. Ha valamely 
házaspárnak valamilyen szép kerek évfordulója van mostanában (nem kell, hogy pont december-
januárra essen),  20-25-30-40. vagy 45 stb. év, jelentkezzen. Kapnak egy szép áldást Szent 
Család ünnepén! – Persze egész évben lehet kérni a szokásos 25, 50, 60 éves évfordulós 
ünnepséget. Sőt szentmisét kérni nem csak kerek évfordulón lehet! 
 

Karácsonyi orgonakoncert 
December 30-án, Szent Család ünnepének estéjén, az esti mise után Őri Gergely kántorunk ad 
karácsonyi orgona hangversenyt a templomban. A belépés ingyenes lesz. A hangversenyen 
elhangzik többek között Liszt karácsonyi énekeket feldolgozó Weihnachtsbaum sorozatának első 
négy tétele, Pachelbel virtuóz fantáziája, melyet a Vom Himmel hoch (Mennyből jövök most 
hozzátok) korál dallama inspirált és Cesar Franck Grand Choeur-je, melyben a szerző feldolgozza 

a korábbi barokk francia zeneszerző, d'Aquin alkotásának motívumait. 
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Év végi, új évi miserend 

- December 30, vasárnap, 9 óra családok 
megáldása és este 6 óra szentmise. 
- December 31, Szilveszter, este 6 órakor év 
végi hálaadó szentmise, beszámoló, Te 
Deum. 
- Január 1, kedd. Szűz Mária Istenanya 
ünnepe, kötelező ünnep. Szentmisék reggel 9, 
déli 11, és este 6 órakor lesznek. 
- Január 6, vasárnap, Vízkereszt: 9; 11 és 
este 6 órakor lesz szentmise, a szentmisék 
elején vízszenteléssel. Aki hoz kis üvegcsét, 
vihet is haza a szenteltvízből. 
 

Láng Ernesztin festőművésznő, hívőnk képe: 
 

 
 

Ökumenikus imahét 
Ebben az évben az Ökumenikus imahét 
január 21-25 között lesz Újpesten. Az imahét 
vasárnaptól vasárnapi tart, de nálunk a közös 
imák hétfőtől péntekig tartanak, esténként 6 
órakor. A katolikus, evangélikus, baptista, 
református templomokban. Ezen a héten, 
hétfő, kedd, szerdán az esti szentmise ezért 

korábban, délután 5 órakor lesz 
templomunkban. 
 
Lakásszentelés, házszentelés 
Vízkereszt ünnepéhez kötődik a 
lakásszentelés, házszentelés szokása. Aki 
szeretné, hogy a plébános atya megáldja 
otthonát, kérjük, jelentkezzék időpont 
egyeztetésre, irodában, sekrestyében, e-
mailben. stb. 
 

A 2018-AS ÉV SZÁMOKBAN 
Keresztelések: 
Tíz éve 2008-ban 80 keresztelés volt, 2010-
ben 86, tavaly kereken 80, az idén, 2018-ban 
79. Tehát a szám nagyjából állandó. Az idén 
azért kevesebb talán, mert kevesebb volt a 
felnőtt keresztelkedő. Sok felnőtt katekumen 
meg volt keresztelve, „csak” elsőáldozó volt. 
Bérmálások: 
Körülbelül 3 évente vannak plébániánkon. 
2008-ban 34 bérmálkozó volt, 2012-ben 38, 
2014-ben 25, és az idén 31. 
Házasságkötések száma templomunkban: 
2008-ban 26, 2010-ben 21, 12-ben 32, 14-ben 
25, 17-ben 18, és az idén csak 13. 
Valószínűleg azért is alacsonyabb a szám, 
mert állandóan építkezés van a téren. 
Temetések száma: 
20 éve még 150 körül volt. 2008-ban 121 
temetésünk volt. 2010-ben 99-re csökkent, 
2012-ben 87, 14-ben 74, és az idén már csak 
72. Soka polgári temetés. Nagyon sokat 
eltemetnek álpapok. A temetkezési iroda ajánl 
személyeket, akik elvégeznek bármilyen 
jellegű szertartást. Ha valaki nem kifejezetten 
kéri a helyi katolikus papot, akkor valószínűleg 
ilyen nem jóváhagyott egyházi jellegű 
szervezetnél fog kikötni, amit nem is tud. Most 
Krisztus Keresztje Keresztény egyház név 
alatt fut éppen.  És persze Budapesten az 
urnák 25 %-át hazaviszik, minden szertartás 
nélkül. 

 

2018-as évben megvalósult fejlesztések: 
Templomunkban elkészült az oldalhajók záró kődíszeinek, záróköveinek a javítása. Közel 10 
milliós munka volt. Balesetveszélyes volt, mert kődarabok potyogtak le róla. Elkészült a sekrestye 
és a virágozó új ajtaja. A régieket már alig lehetett nyitni. Elkészült a torony belső felújítása. 
Valamint a két oldalhajóban 6-6 pad készült el. Ezenkívül a sekrestyében új villanykályhát 
vásároltunk. Ezek összesen 18 millió Ft-ot tesznek ki. Köszönet az Önkormányzatnak, és az állami 
pályázatoknak! 



Terveink a 2019-es esztendőre 
 

A 2019-es esztendő lelki programokban az 
eddigieknél is gazdagabb lesz plébániánkon. 
Több tervünket olvashatjátok az újságban.  
a többiről is időben lesz értesítés. 
Mit tervezünk építeni, fejleszteni? 
A plébánián sajnos a lapos tetőnél vannak 
beázások, melyeket mielőbb meg kellene 
szüntetni. Elsősorban szakember kérdése. 
A templomban nagyon sok elvégzendő munka 
lenne. A bejárat fölötti Krisztus szoborról egy 
időre lemondtunk. Senki nem vállalta a rossz 
állaga miatt. Spiáter szobor, cink-alumínium 
ötvözet, nagyon kevés rézzel. Végre érkezett 
árajánlat, de ez sem olcsóbb: 3.6 millió Ft.  
Ennyi pénzünk nincs. A szobor a templom 
nem használt északi kapu szélfogójában áll. 
Viszont ami sürgős lenne, a színes szép 
ólomüveg-ablakok javítása. 1902-1913 között 
készültek.  A legtöbbjük még nem volt javítva. 
Egy rétegű üveg, melyet kívülről drótháló véd. 
Két éve a nagyobb lyukakat üvegtapétával 
leragasztottuk. De az üvegek hasasok, azaz 
az ólom megereszkedett ennyi idő alatt. 
Mindegyiket le kellene szerelni, újra ólmozni, 
restaurálni, ahol kell újrafesteni. Utána kívülről 
elbontani a dróthálót, és hő-védő üveget 
szerelni fel. Ezáltal a templom világosabb, és 
melegebb lenne. Fűthető is lenne. Egykoron 
egy-egy hívő, egy-egy újpesti család 
ajándékozta őket. Ezért szerepel például a 
szentélyben Szent Emília, Szent Gizella üveg 
ablaka, mert az adakozót Emíliának illetve 
Gizellának hívták. És ugyanígy van a többi 
ablaknál is. Most is elvállalhatná bárki, hogy 
egy-egy ablakot örökbe fogad. Nagyságtól 
függően, a szentélyi legnagyobb, legrosszabb 
állapotú ablakok restaurálása és védő 
üvegezése bizony jóval több, mint egy millió 
darabonként. A kisebb oldalhajó üvegek,  és a 

jobb állapotúak kevesebb pénzért 
felújíthatóak. 
 

Láng Ernesztin festőművész hívőnk 
karácsonyi képe 

 
 

Ebben az évben erre pályázunk. Ha minden 
forrást felhasználunk, akkor is csak kis része 
készülhet el az elnyert pénzekből. Az a jó 
benne, hogy szakaszolni lehet. Annyi 
üvegablak készülhet el, amennyire pénz 
összejön. A kérés: segítsetek! Minden jó 
szándékú adakozót szeret az Úr. Egykor ilyen 
szép díszes templomot építetek elődeink.  
Nekünk csak karbantartani, őrizni kellene. 

 

Honlapunk: 
www.egekkiralyneja.hu 
Rendszeresen frissül! Heti miserend, heti prédikációk, aktuális hírek! 
Levelező lista:  
Plébánia levelezőlistánk nyitott! Minden templomunkba járó hívő tagja lehet! 
Itt lehet belépni:  http://tinyurl.com/EgekLista - vagy a honlapról, az általános információknál. 
Facebook oldalunk: Ha érdekel, akkor felveszünk! 
Irodai szolgálat a plébánián: 
Minden szerdán és pénteken délután 15.00 – 17.30 óra között. Természetesen egyéni 
időpontban is fogad a plébános atya, akár lelki beszélgetésre, akár keresztelő, esküvő, temetés 
megbeszélésről legyen szó, de szentgyónásra is! 

http://www.egekkiralyneja.hu/
http://tinyurl.com/EgekLista


Karácsonyi újság nem lehet karácsonyi imák nélkül 
- Áprily Lajos egy verse:  

 „Angyal zenéje, gyertyafény 
- kincses kezem hogy lett szegény?  
Nem adhattam ma semmi mást,  
csak jó meleg simogatást.  
  

Mi győzött érdességemen?  
Mitől csókolhat úgy kezem?  
Simogatást mitől tanult?  
Erembe Krisztus vére hullt?  

  

Szemembe Krisztus-könny szökött? 
 –  kinyúló kézzel kérdezem.  
Áldott vagy a kezek között,  
karácsonyi koldus-kezem.”  

 

 Ezen a szép napon fogadjuk el mi is 
koldusságunkat, és ne akarjunk ma semmi mást 
adni, „csak jó meleg simogatást”. A legnagyobb 
ajándékot úgyis mi kapjuk: Isten emberré lett 
értünk. Ezt az ajándékot vigyük tovább a 
szeretteinknek.  

**************************************************************************************************************

Imádság karácsonyra: 
Áldott szép lesz a Szenteste, 
állj meg Barátom egy percre, 
hunyd be kérlek a szemed, 
s hipp-hopp, ott leszek Veled. 
Dúdoljuk a "Mennyből az angyalt", 
azután üljük körbe az asztalt, 
suttogjuk el az ünnepi áldást, 
kérjünk Urunktól megbocsátást 
vétkeinkre és bűneinkre. 
Gondoljunk szeretteinkre, 
kiket az égi fenyő alatt, 
nem bánt már az egy gondolat. 
Ők fentről küldenek fejünkre áldást, 
mert elfeledtek minden bántást, 
mit a Földön kaptak tőlünk, 
imádkoznak tán ők is értünk. 
Örülök annak, hogy élünk, 
az igaz, hogy nincsen pénzünk, 
van Családom, van hű Párom, 
van sok kedves jó Barátom, 
van két jóságos Szülém, 
fényt küldött az ég felém. 
Mennyi dolog vár még rám? 
Van Nemzetem, van Hazám. 
 

Imádság az új évre: 
Ebben az újévben 
én csak azt kívánom, 

minden kívánságunk 
valósággá váljon. 

Adja meg az Isten, 
amit tőle kérünk, 

hogy beteljesedjen 
minden reménységünk. 

Nem kérünk mi sokat, 
csak egy kicsi áldást, 

gyűlölködés helyett 
egy kis megbocsátást. 

egy kis szeretetet, 

egy kis boldogságot, 
töltse be a jóság 

az egész világot! 

 

Január 1. az Istenanya ünnepe 
HIMNUSZ AZ ISTENANYÁHOZ 

 

Tengernek csillaga, 
Isten édesanyja, 
üdvöz légy, mindig szűz, 
menny boldog kapuja! 
 

Gábriel főangyal 
ávéval köszöntött: 
légy te nekünk béke, 
Éva helyett áve! 
 

Oldd a bűnös láncát, 
gyújts a vaknak fáklyát, 
űzd rólunk a rosszat, 
esdj le minden jókat! 
 

Mutasd meg: Anyánk vagy! 
Hallgasson meg érted, 
aki értünk benned 
jó szívvel vett testet. 
 

Szüzek legszebb Szüze, 
szelídségnek tükre, 
bűntől szabadokká, 
tégy tisztákká, jókká! 
 

Tisztaságban éljünk, 
biztos úton járjunk, 
hogy Jézussal együtt 
legyen vigasságunk. 
 

Atyának dicsőség, 
Krisztusnak tisztesség, 
Szentlélek Istennek 
egy áldás adassék! Ámen. 

 

Főplébánia Hírlevél. Az Újpesti Egek Királynéja Főplébánia időszaki lapja. Megjelent 700 
példányban. Felelős szerkesztő: Horváth Zoltán plébános. Nyelvi lektor: Mátyus Norbert. 
A következő lapszám a farsang végén jelenik meg, nagyböjt előtt! 


