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Krisztus Király vasárnapja - Advent

Krisztus Király szobrok
A világban nagyon sok helyen van hatalmas
méretű Krisztus Király szobor. A leghíresebb
Rio De Janeiróban van. Da található hatalmas
szobor Lengyelországban, Bolíviában, KeletTomorban stb. Most egyet mutatok, a portugál
Lisszabonit. Hogyha az interneten véletlenül
egy, a Krisztus király szoborról készült képpel
találkoznál, meg lennél győződve arról, hogy
ez igazából a Megváltó Krisztus szobra
Rióban, úgy hasonlítanak. Egy lisszaboni
látogatás során a Krisztus király szoborhoz
mindenképpen el kell látogatni, mivel a szobor
az évek alatt Lisszabon egyik legismertebb
jelképévé vált. És nem csak turista
látványosság.
kegyhely,
kápolnával,
múzeummal és kilátóval.
A szobor munkálatai 1959-ben António de
Oliveira Salaraz kormányzásának ideje alatt
kezdődtek, majd a 1969-ben fejeződtek be. A
Krisztus király szobor munkálatait eredetileg
1940-ben akarták megkezdeni és egy
imakérésnek szánták Jézusnak, hogy védje
meg Portugáliát a második világháborútól, ám
végül az építkezést csak később, 1959-ben
kezdték meg, így a műemlék inkább
köszönetnyilvánítás lett Istennek.
A szobor egy dombon található, 133 méterrel
a Tejo folyó fölött. Az emlékmű 110 méter
magas, egy 82 méteres talapzaton áll és a
szobor maga 28 méter magas.
A
Riói
szobor
30
méter
magas.
Lengyelországban 33 méteres épült. (Kicsit
giccsesre sikeredett.) A bolíviai 34 méter
magas, a Béke Krisztusa: Cristo de la
Concordia) 1339 lépcsőfok vezet fel hozzá.
Mexikóban tucatnyi óriás Krisztus szobor
található: 22-30 méter közöttiek.

a legérdekesebbet biztosan nem fogom soha
sem látni élőben. 24 méterrel a tenger alatt
van a talpazata Dél-Olaszországban, és néz a
víz felszíne felé. Ezt Szent János Pál pápa
avatta fel 2000-ben….

Uram, Jézusom, Királyom!
Fogadd
szívesen,
Uram,
Istenem,
fölajánlásomat és végtelen dicséretedre,
fogyhatatlan
magasztalásodra
irányuló
vágyódásomat, hiszen ezek kijárnak neked,
mert kimondhatatlanul nagy és hatalmas vagy.
Ezzel fordulok hozzád és szeretnék hozzád
fordulni minden nap, minden időben, és arra
kérek minden mennyei lelket, minden benned
hívőt, hogy velem együtt adjon hálát neked és
dicsőítsen téged. Ámen!

NEK 2020 – készülünk, hangolódunk az Eucharisztikus Kongresszusra

1938 – 34. - A szeretet köteléke.
2020 – 52. - Minden forrásom belőled fakad!
A fenti két sor megadja a Magyarország által
rendezett és rendezendő két Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus legfőbb adatait:
évszám, sorszám, jelszó. Még élnek közöttünk
– mivel hál’ Istennek növekszik a kilencven-,
sőt száz éven felüliek száma, - akiknek még
személyes
élményeik
is
vannak.
Megemlíthetem a „kilences-misén” mellettem
ülő drága öreg barátomat, a 93.-at „taposó” F.
Gyula bácsit, aki elmesélte nekem, hogyan
„bámészkodta körül” a Hősök terén épülő
tribünöket, oltárt tizenkét éves kiskamaszként,
majd vett részt az eseményekben.
A jövő évi kongresszusról nyilvánvalóan sok
szó esik majd ezeken az oldalakon is, én most
a z előbbivel foglalkozom, felidézve azt a kort
is, amelyben megrendezésre került.
1938. A történelmet úgy tanultuk, hogy a
Második Világháború 1939-ben kezdődött,
mikor is az előbb békét és megnemtámadási
szerződést kötő hitleri Németország és
bolsevista
Szovjetunió
lerohanta Lengyelországot. Majd hamarosan egymás
torkának estek. Mikor nálunk májusban
elkezdődött a Kongresszus, és százezer
torokból zengett annak himnusza: „…Krisztus
kenyér s bor színében úr s Király a föld felett,/
Forrassz eggyé békességben minden népet, s
nemzetet!” – akkor Hitler már elfoglalta
Ausztriát, megszüntetve annak önálló állami
létét (Anschluss), és esze ágában sem volt
elfogadni, hogy rajta kívül más lehetne „úr s
király a föld felett”, ugyanezt gondolta a másik
oldalon Sztálin is. Mindketten megtiltották,
hogy birodalmukból bárki is Budapestre jöjjön
Eucharisztiát ünnepelni. Így Ausztriából is alig
jött (szökött be) néhány ember. Ám voltak a
rendezvénynek még fájóbb, „önfia tépte” sebei
is. Ignácz Rózsa - főleg az idősebbek
ismerhetik könyveit -, aki 1909-ben született
Kovásznán, és csak fiatal felnőttként került
Budapestre, ahol előbb színész, majd író lett.
Íróként szenvedélyesen vonzódott a moldvai
csángókhoz és a bukovinai székelyekhez,
akiket a trianoni tragédia különösen nehéz
helyzetbe hozott. Fölméri nehézségeiket,
nyomorukat, megismerkedik hazatelepülési
törekvéseikkel, amiket itthon előadásaival és

írásaival támogat. Nem sok sikerrel. Sorsuk
után járva szerzett élményeiből írta „Keleti
magyarok nyomában” című, saját maga által
„Regényes
útirajz”-ként
meghatározott
könyvét. 1939-ben Moldáviában járt. Bákó
környékén járva kitartóan kérdezi a zárkózott
(megfélemlített) embereket, akik kissé
vonakodva,
legtöbbször
fülbe-súgva
beszélnek mindennapjaikról. Hűen adja vissza
sajátos beszédmódjukat:
„… Ebből a faluból volt-e valaki Pesten a nagy
katolikus kongresszuson?
Mü papunk olyat nem enged.
Magyarázom neki, hogy mint jó katolikusok,
ott a pápa követét láthatták volna, s hogy volt
néhány moldvai csángó Pesten ezen a
kongresszuson, s még többen bukovinaiak.
Hogy lehet, hogy közülük senkinek sem jutott
eszébe kimenni, mikor pénzük is van rá,
módosak is?
Ismét csak a fülemhez hajlik és súgva mondja.
Aszt prégyikálta vala a szentegyházba, hogy
Magyarországra menni asz bűn ész
lázadász…”
A „mü papunk” egy magyar pap volt, aki sok
társával annyira beállt az új rezsim
szolgálatába, hogy meg nem szólalt volna
magyarul. Az emberek „janicsár papoknak”
hívták az ilyeneket, és olykor meg is verték –
írja Ignácz Rózsa egy helyen. Hallottunk ilyen
„janicsár” papokról még új évszázadunk elején
is – magam is találkoztam eggyel.

Személyes (családi) kötődésemet egy
gyermekkorom óta ismert, most már
birtokomba is került kinagyított fénykép jelenti.

A Hősök terén, a király-szobrokkal díszített
építmény előtt négyes-hatos sorokban vonuló
öltönyös férfiak egy csoportja látható a képen.
A Kongresszusról utóbb kiadott Emlékkönyv
adatai szerint május 27-én a férfiak
szentségimádásán
és
éjfélkor
tartott
szentmiséjén 150 ezer férfi vett részt. A férfiak
megyénként sorokba rendeződve vonultak. A
fotós figyelmét az kelthette fel, hogy az első
sor jobb szélén vonuló férfi táblát tart maga
előtt (gondosan a kamera felé fordítva):
CSANÁD-A-T – ami úgy értendő (a fiatalabbak
kedvéért),
hogy
Csanád-Arad-Torontál
vármegye. Előtte vagyunk még az 1950-es
megye-rendezésnek.
A táblát tartó férfi a keresztapám, a második
sor felénk eső szélén pedig édesapám lépdel.

34 éves, négy gyermeke közül első szülött fiát
két éve temette el, most bizakodva fölfelé néz,
van miért fohászkodnia. Alig több mint 9 hónap
múlva ismét fia születik, majd még én és a
kishúgunk. Jól imádkozott.
Már írásom elején utalnom kellett volna rá,
hogy 8 évvel a trianoni békediktátum után
nagy diplomáciai siker volt, hogy ezzel a
kongresszussal a már háborús zűrzavarba
zuhanó
világban
léphettünk
ki
a
„világszínpadra”, s megmutathattuk, hogy a
Trianon utáni nyolc év alatt az ország talpra
állt, és ennek hírét a több tucat országból
érkező mintegy 50 ezer zarándok személyes
élményként, tapasztalatként vihette haza.
Pelle András

Holy Win - Hittanos nap 2019.10.28.
Új kezdeményezésként ebben az évben az
egész esperesi kerület gyerekeit hívtuk egy
közös napra. Célunk volt, hogy a kerület
hittanosa ismerjék meg egymást, a hitoktatók
pedig együtt épüljenek a közös feladattal.
8 órakor kezdtünk gyülekezni, fél kilencre 42
gyerek gyűlt össze.

Jöttek a kertvárosból, a Rákospalotai
Magyarok
Nagyasszonya
Főplébániáról,
Pestújhelyről , a Szent József templomból és
a Clarisseumból gyerekek és hitoktatók is.
Nagy örömünk volt, hogy három atya is részt
vett a programokon, Horváth Isti atya, Roska
Péter atya és Horváth Zoltán atya.
A program fő célja az volt, hogy a Halloween
rémségei helyett a szentjeink tündöklésére
koncentráljunk.
A köszöntések után átmentünk a templomba
ahol Zoli atya körbevezetett minket, majd
Roska Péter atya vezetésével a szentélyben
ülve, térdelve szentségimádást tartott a
gyerekeknek, gyerekek nyelvén. Egyszerűen,

érthetően imádatra buzdította őket. Még a
legkisebb elsősöknek se esett nehezükre ezt
a 15 percet imádságban tölteni.

Tízóraizás után csoportokat alakítottunk ki,
majd minden csoport kapott egy szentet,
akinek az életét röviden dramatizálva be
kellett mutatni a többieknek. Megismerhettük
Szent Margit, Szűz Mária, Szent Márton,
Szent Ferenc, Néri Szent Fülöp és Boldog
Sándor István életét.
A csoportos foglalkozás alatt Péter atya a
kápolnába várta gyónásra, beszélgetésre, az
erre igényt tartókat.
Ebédszünet után /köszönjük a finomságokat
Zoli atyának és Teri néninek! Majd egy
vetélkedő volt a megismert szentek életéből.
Természetesen minden csapat nyert, hisz
sokat tanultunk egymástól.
A nap lezárásaként egy órás éneklést,
dicsőítést tartottunk. Mind a gyerekek, mind a
felnőttek feltöltekezve mehettek haza e
tartalmas nap után.
Tóth Ildikó hitoktató

Házas Hétvégés jubileumot ünnepeltünk Újpesten
Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy a
Házas Hétvége közössége Észak-Pesti
Régiója megalakulásának negyedszázados
évfordulóját 2019 októberében plébánosunk,
Zoltán atya lelki vezetésével plébániánkon
ünnepelte.

A Házas Hétvége a szentségi házasságban
élő házaspárok számára nyújt megújulási
lehetőséget. Abban segít, hogy férjfeleségként közelebb kerüljünk egymáshoz,
kapcsolatunk felfrissüljön és elmélyüljön, hogy
felfedezzük, házastársi kapcsolatunk több év
után és a hétköznapokban is lehet ugyanolyan
bensőséges, mint a házasságunk kezdetén
volt.

Az ünnepségen részt vevő 50 házaspár és
négy atya között jelen voltak az alapítók és a
közösséghez frissen csatlakozott, köztük
újpesti házaspárok is. Az előadók az
egységről, a közösségről és az áldásról
osztották meg a résztvevőkkel gondolataikat.
Különösen izgalmas volt számunkra Zoltán
atyát hallgatni a közösséggel kapcsolatban
megélt tapasztalatairól.

A nap folyamán több meglepetésben is
részünk volt, de a legnagyobb megtiszteltetést
az jelentette számunkra, amikor megérkezett
Erdő Péter bíboros atya, aki köszöntötte a
jelenlévőket és ünnepi áldásban részesített
bennünket. Beszédében kiemelte, hogy a
közösségeknek, így a Házas Hétvége
közösségének is fontos szerepe van az
Egyházban.
Hálásak vagyunk, hogy részesei lehetünk
ennek a közösségnek, amely megújulást
hozott a házasságunkba és kapcsolatunkat
még jobban megerősítette.
Henter Ági és Zsolt

Egy kedves hívőnk verse adventre: Kérdések
Megvakultam, hogy alig látom

mivel bűneim letöröljem

árnyékodat a pusztaságon

kihűtöttek, hogy ne lobogjak

süket vagyok, hogy alig hallom

de kikiáltottak bolondnak

a szózatot a tengerparton

megháborodtam, hogy nem érzem

megbénultam, hogy lépni félek

Valaki jelen van a térben

szállni szeretne rég a lélek

fekélyesedik minden tályog

megnémultam, hogy nincsen hangom

kívül-belül egyre csak fájok

elvéreztem, most meg kell halnom
kiszáradtam, hogy nincsen könnyem

Karácsony. Messiásra várok!
Zsákai Csilla (szakgyógyszerész)

A Szent Rita baba-mama klub
A Szent Rita baba-mama klubot 2010-ben
hívta életre Kovács-Mihócza Orsolya és
Forstnerné Deák Erzsébet. Orsi kilenc éven
keresztül hihetetlen energiával építetteszépítette közösségünket, változatos témáival
ápolta a csoportba járó édesanyák lelki
egészségét. Hálásak vagyunk, hogy általa
olyan
vendégek
életével
is
megismerkedhettünk,
akik
anyaságuk
energiájának mozgósítását önmegvalósításra
(saját cég indítására, pályamódosításra)
tudták használni.

Olyan közösséget teremtett az évek alatt, ahol
erős a bizalom, és segítjük egymást.
Rengeteg
édesanyának,
és
ezáltal
családjaiknak lett támasza az a csapat, az a
tudás, amit számunkra formált.

Isten fizesse meg Orsi és családja
fáradozásait, melyet az Újpesti Egek
Királynéja Főplébánia családjaiért ilyen
hosszú ideig tett! Ezt az utat szeretnénk
folytatni a jövőben, ezért továbbra is
szeretettel várunk minden kedves édesanyát
és gyermek(ei)t minden második szerdán, a
plébánián!
Kolbl-W. Dorka és Dörgő Bori

Ima az egyházközségért
Krisztus Király, irgalmazz nekünk!
Küldd áldásodat, hogy egyházközségünk
és családjaink, nemzedékről nemzedékre
szeretetben, hűségben, egységben és
békében éljenek.
Küldd áldásodat, hogy kicsinyeink, a
gyermekek,
akiket
annyira
szerettél,
megáldottál és példaként állítottad őket Atyád
országának elérésében, az Isten félelmében,
szeretetében, örömben éljenek és készek
legyenek a Te szavadat, hívásodat meghallani
és szüleik valamint közösségünk örömére
növekedni kedvességben és bölcsességben.
Küldd áldásodat és tanítsd fiataljainkat,
hogy
hol
keressék
örömeiket
és
boldogságukat. Vezesd őket a szentségek
vétele által az erényes élet útján, hogy
megszentelődve és megerősödve ne térjenek
le a jó útról. Lelked által segítsd, hogy Téged

tartsanak útjuknak - aki az Atyához vezeted
őket, igazságuknak - aki szabaddá teszed
értelmüket és életüket - aki igazi örömre
gyújtod szívüket.
Küldd áldásodat a szülőkre. Segítsd őket,
hogy hűségük, szeretetük és munkájuk által
növekedjék és boldoguljon családjaink élete.
Add, hogy a férfiak, az édesapák szavuk és
példájuk által a hit tanúi legyenek gyermekeik
számára. A nők, az édesanyák örömmel
vállalják és neveljék a gyermeket, tanítsák
imádkozni és ismertessék meg velük a Te
igazságaidat és parancsaidat.
Küldd áldásodat a nagyszülőkre, hogy
örömüket leljék gyermekeik és unokáik
életében, munkájában, sikerében és az
imádságban kitartva támogassák őket a
világban való tanúságtételükben.

Küldd áldásodat az idősekre és betegekre,
hogy a te szenvedésedből, keresztedből és
feltámadásodból erőt és vigasztalást merítve,
ajánlják szenvedésüket és imáikat plébániánk
híveinek megszentelődéséért.
Küldd áldásodat vezetőinkre, elöljáróinkra,
pedagógusainkra,
gyógyítóinkra,
lelkipásztorainkra, hogy Jézus példájából
tanulva, mint jó pásztorok vezessenek,
tanítsanak és gyógyítsák testi-lelki sebeinket.
Légy irgalmas Ura és bírája azoknak, akik
a Te országod örömében reménykedve

költöztek el közösségünkből és add nekik,
hogy minél előbb eljussanak szent színed
boldogító látására.
Urunk Jézus Krisztus! Valljuk, hogy te vagy
a világ, egyházközségünk és családjaink
Királya. Hallgasd meg imánkat, melyet égi
édesanyánkkal a Boldogságos Szűz Mária,
Egek Királynéja közbenjárásával terjesztünk
eléd, és segíts, hogy közösségünkben
mielőbb megvalósuljon Atyádnak országa,
ahol Te vagy az Úr és Király a mi szíveink
fölött. Ámen.

Októberben egy autóbusszal Bátán jártunk, a Szent Vér ereklye kegyhelyén.

A Bátai templom

Vidám sütizés Bátaszéken

Ima a Szent Vér ereklye előtt

A csodálatos, hatalmas Bátaszéki templom

Plébániai események, amikről nem született beszámoló (sajnos)
Plébánia nap Pilismaróton: kb. 125 fő részvételével.
Újpesti plébániák közös hittanos kirándulása: az Állatkertben voltunk, 45-en, gyerekek és
szülők.
Templomunk őszi nagytakarítása: 14 fő segítővel.
Dankos Attila kántorunk bemutatkozó orgonahangversenye, Fekete Melinda
szaxofonművész közreműködésével.
Ha írtatok volna cikkeket, ezek is szerepelnének az újságban….

Várunk Rád!
Vártak Rád, már régen is!
Több ezer éve, mikor a próféták éltek.
Vártak egy Királyra,
ki igazságosan ítél,
ki az elnyomás alól,
felszabadítja népét.
Várták a megváltást,
hogy véget ér a szolgaság,
felépíti itt a földön,
dicső királyságát.
Várat Rád, már régen is,
mikor még próféták áltat szólt az Isten.
Sokan jövendölték meg,
hogy Messiás jön majd el.
Megszabadul a nép,
dicső lesz Izrael,
nem lesz adó, sem iga
sem megalázó munka.
Nem lesznek idegen Istenek,
a pogányok mind elvesznek,
helyreáll az ország,
felemelkedik egy nemzet.
Eljöttél, meglett.
Az ígéret mind valóra vált,
mégsem ismerték fel akkor,
az Istennek fiát.
Pedig ragyogott a csillag,
s zengett angyalkórus,
jöttek pásztorok és bölcsek,
szegényen, gazdagon.
Várunk Rád, most még egyszer.

Több ezer éve, mikor köztünk jár Szentlelked.
Ismerjük a királyt,
ki letette dicsőségét,
megszületett, mint gyermek,
és meghalt az emberért.
Beteget gyógyított,
ki vak volt, újra lát,
halló lett a süketből,
s a béna újra jár.
Adott bűnből bocsánatot,
foglyoknak szabadulást,
kenyeret az éhezőnek,
a magányos társra talál.
Várunk Rád, most még egyszer.
Mikor még Szentlelke által szól az Isten.
Ingyen van kegyelme,
hisz az Írás beteljesedett.
Mert az Ige testé lett,
ma szívedbe vésheted.
A szeretet köztünk járt,
és lakozást vett bennünk,
szívünkbe költözött,
boldogan élhetünk.
Eljössz, meglesz!
Az ígéret mind valóra vál’,
bárcsak felismerné a világ,
az Istennek Fiát…!
Hiszen ragyog még a csillag,
s szívünk kórusa zeng,
jövünk hálával és hittel,
hogy Advent szent legyen!

Adventi viccek
Két feleség beszélget:
- Hallom, letartóztatták a férjedet.
- Hát igen, az idén túl korán kezdte meg a
karácsonyi bevásárlást.
- Hogyan? Hiszen már majdnem karácsony
van!
- Úgy értem, mielőtt még az üzlet kinyitott
volna...
A skót kisfiú megkérdezi az apjától:
- Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt?
- Parketta, kisfiam.
A bolond apuka sétál a kisfiával az erdőben.
Megszólal a gyerek:
- Jaj, apa, de messze van még karácsony!
Mire az apa:
- Hülye vagy fiam, nem is arra megyünk!
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Adventi koszorúkötés

Karácsonyi ajándékkészítés

Két hét múlva november 30, szombaton
délelőtt 9 és 12 óra között lesz a szokásos
közös adventi koszorúkötés a plébánián.
Jelképes 650 Ft befizetésével bárki részt
vehet a koszorúkötésen, sőt mindenkit várunk.

Karácsonyi ajándékkészítést szervezünk a
hittanos gyerekeknek, december 15-én,
vasárnap a 9 órai mise után, 10 órától 12.3-ig
a plébánián!

Hajnali, ún, roráté szentmisék

Ebben az évben is lesz közös mézeskalács
sütés a plébánián. December 21-én,
szombaton. Két csoportban. Délelőtt 9-12-ig a
családokat, gyereket várjuk. Délután 14-17
óráig pedig a felnőtteket hívjuk mézes sütésre.
Előzetes regisztráció szükséges, hogy tudjuk,
mennyi alapanyag készüljön!

Ebben az adventben is lesznek gyertyafényes,
hajnali szentmisék templomunkban. Minden
adventi hétköznapon, hajnali 6.30 órakor.
Hétfőtől, szombatig. Te is gyere el! Meglátod
milyen lelki töltődés, milyen jó napindítás ez
adventben!
–
Az
esti
szentmisék
hétköznaponként adventben elmaradnak.
Kivéve elsőpénteken, akkor este is lesz
szentmise.

Adventi gondolatok
Ebben az évben is készít adventi
gondolatokat, advent minden napjára Horváth
Zoltán plébános atya. Olvasható lesz a
plébánia honlapján, az adventi gondolatok
címszó alatt, és a levelezőlistán is naponta!

Mikulás
Plébániánk Mikulás ünnepsége december 8án, advent 2. vasárnapján lesz, a 9 órai mise
után!

Szeplőtelen Fogantatás
Szűz Mária Szeplőtelen fogantatásának
ünnepe a vasárnapi dátum miatt ebben az
évben
december
9-én,
hétfőn
lesz
egyházunkban.
Hajnali
6-30-kor
lesz
szentmise!
Hittanos roráté: december 9-án hétfőn lesz!

Mézeskalács sütés

Karácsonyfa és betlehem állítás
Ebben az évben karácsony dátuma miatt
december 22-én, vasárnap este lesz, az esti
mise után 19 órakor. Várunk, és hívunk sok
segítőt, férfiakat, nőket, ifjúságot egyaránt!

Pásztorjáték
A gyerekek pásztorjátéka, templomunk
karácsonyi ünnepsége Szenteste délutánján
lesz, december 24-én, 16 órakor!
Rászorulók támogatása
Karácsonyra
több
rászoruló
családot
szeretnénk támogatni.
1/ Várjuk a rászoruló családok, egyedülállók
neveit, elérhetőségeit.
2/ Lesz kitéve persely a templomban, ahová
pénzt lehet bedobni rászorulók karácsonyára.
3/ Lehet a plébánia bakszámlására is pénzt
utalni, rászorulók karácsonya megnevezéssel.
4/ Tartós élelmiszereket is várunk december
8-16 között.

Hogyan készülhetek egyénileg (nem csak adventben)?
A mai mobilos világban ajánlom az internetet
és okos-telefonodat is.
Töltsd le okos-telefonodra a következő
lehetőségeket: AndroKat: Ez az oldal
összegyűjti
a
legfontosabb
katolikus
applikációkat: ezen megtalálod a napi
evangéliumot, napi gondolatokat, napi igét,
napi olvasmányokat. Egy helyen: Barsi Balázs
atya,
Horváth
István
Sándor
atya
elmélkedései, Ferenc pápa napi üzenete.

De lehet külön-külön is! Ajánlott oldalak:
Zsolozsma (zsolozsma.katolikus.hu)
Napi evangélium
Mai evangélium
Katolikus Biblia (a teljes Szentírás rajta van)
Akár utazás közben is olvashatod, menetjövet! Sőt a Mai evangélium és a Zsolozsma
hallgatható is. Hangzó zsolozsma, én is így
hallgatom például autóvezetés közben a
zsolozsmát!

Főplébánia Hírlevél. Az Újpesti Egek Királynéja Főplébánia időszaki lapja.
Szerkesztette: Horváth Zoltán plébános atya.
Megjelent 550 példányban.
A karácsonyi számba december 16 hétfő estig várjuk a cikkeket! Mindenki írhat!

