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OKTÓBER: A BOLDOGSÁGOS
SZENT SZŰZ HÓNAPJA
Boldogságos Szűz Mária királyi
méltósága (ünnepe: október 11.
A legfontosabb alap, amelyre támaszkodik Mária királyi méltósága, kétségkívül az ő istenanyasága. Minthogy a
Szentírásban a Fiúról, akit a Szűz foganni fog, ezt a kijelentést olvassuk: „A
Magasságos Fiának fogják hívni. Az Úr
Isten neki adja atyjának, Dávidnak a
trónját, és uralkodni fog Jákob házán
örökké, s országának nem lesz vége”(Lk
1,32). És emellett Mária „az Úr anyjának” (Lk 1,43) neveztetik; ebből könynyen kikövetkeztethető, hogy ő is királynő, hiszen ő szülte a Fiút, aki ugyanabban a pillanatban, amikor fogantatott,
az emberi természetnek az Igével való
személyes egysége miatt: király volt,
mint ember is. Tehát joggal és méltán írhatta a következőket Damaszkuszi Szent
János: „Valóban minden teremtmény
Úrnője lett, mivel a Teremtő Anyja
volt”.
A Boldogságos Szűz Máriát nemcsak
istenanyasága miatt kell királynőnek
mondani, hanem azért is, mivel Isten
akaratából örök üdvösségünk művében
kiváló szerepe volt. Már pedig a megváltás művének a végrehajtásában a B.
Szűz Mária, bizonyos, hogy Krisztussal
bizalmas szövetségben volt. Amiként
Krisztust, az új Ádámot, nemcsak mivel
Isten Fia, azért kell Királynak mondani,
hanem azért is, mivel a mi Megváltónk,
úgy valamilyen hasonlóságra támaszkodva, a Boldogságos Szűz nemcsak
azért Királynő, mivel az Isten Anyja, hanem azért is, hogy új Évaként az új
Ádámmal szövetkezett. (XII.Pius. Ad
caeli Reginam, 1954)
Faragó I.
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A SZENTOLVASÓ IMÁDSÁGA
A XIII. században, a domonkosok
révén terjedt el. Az Egyházat súlyos
eretnekség gyengítette. Szent Domonkos, szavával és a rózsafüzér imádkozás kegyelmével, megállította a sátáni
gyűlöletet.
1571. október 7-e a lepantói győzelem napja. A török, már egész Európát
fenyegette. A tét, óriási volt. V. Piusz
pápa a rózsafüzér imádkozására szólította fel az egész Egyházat. Ezt, a harc
alatt, maga a pápa is imádkozta. A győzelem emlékére rendelte el a Rózsafüzér Királynője ünnepét. Hazánk nagy
törökverője: Hunyadi János is ebből
merítette erejét.
A közelmúltban Ausztria is, ennek
az imának köszönhette, hogy megszabadult a szovjet megszállástól. Volt egy
lánglelkű Páter, aki rózsafüzérével járta
az országot és ima hadjáratot hirdetett.
A Szent Szűz Fatimában és minden
Mária jelenésben ennek az imának a
buzgó végzésére biztat és kér.
Hinnünk kell, hogy jelentősége óriási!
Templomunkban tizenegy éve imádkozzuk közösen. Kéréseinkben mindig
benne van: hazánk sorsának jobbrafordulása, a béke, családjaink, ifjúságunk,
betegeink, halottaink és nem hívő testvéreink.
Használjuk ki Édesanyánk, Mária,
segítő közbenjárását Szent Fiánál.
Gerberné Márta
Szent-Gály Kata: HIÁNYCIKK
A Nagy Menyegzőn elfogyott a Bor:
üres a Világ Asztala, // sokak szívében
nincsen Szeretet. // Nagyasszonyunk, csak
még ez egyszer // emeld Fiadra szemedet!
// Még azt se mond, hogy: nincs Boruk.
Megérti,//és megteszi. De vajon lesz –e
Korsó, // és lesz-e Víz, amelyből néki // a
Nagy Csodához mégis vinni kell?
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JÉZUS ISTENI SZÍVÉRŐL
NEV. KÁRMELITA NŐVÉREK
Az alapító: Anna Mária Tauscher, aki
társai közreműködésével Berlinben
(1891) nyitotta meg az első „Szent József házat.” Mária Terézia anya: „Otthont az otthontalanoknak!” jelszóval, elhagyott gyerekeknek és időseknek kívánt családias otthont biztosítani. Sem
kórházakat, sem iskolákat nem akart vállalni.
Az alapítás utáni tíz év alatt tizenegy
intézmény jött létre Európában, elsősorban Németországban. 1912-ben Clevlandben, majd Torontóban is hasonló intézmények nyíltak. A szentszéki jóváhagyást 1930-ban kapta meg a kongregáció.
Mária Terézia anya (1855-1931) harminc éves korára bizonyosodott meg,
hogy Istent akarja szolgálni, s Ő vezeti
lépteit. Apja református lelkész volt. Mikor megtudta, hogy lánya a katolikus
vallást tekinti sajátjának, kitagadta.
1904-ben, az általa létrehozott közösség
a nagy kármelita család tagja lett, s a nővérek még abban az évben fogadalmat
tettek. Követelményei szerint összekapcsolták a kármelre jellemző szemlélődő
imát az apostoli szolgálattal.
Az alapítónak általános tapasztalata
volt, hogy az elhagyott kisgyermekekkel
(hat év alattiak) intézményesen nem foglalkoztak. A Jézus Isteni Szívéről nevezett Kármelita Nővérek a szegények
szolgálatában, az árvák, elhagyott gyerekek, főleg kisgyerekek nevelését, szegénygondozást és az otthontalanok segítését vállalták.
Magyarországon az első négy házat
maga Mária Terézia alapította. Ezek közül is elsőként Újpest – Megyeren 1907ben. További három ház nyílt
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Budapesten, majd még négy gyerek-otthont alapítottak az ország más területén.
A napokban ünnepeltük a kármelita
nővérek visszatérését és újbóli letelepedésüket első letelepedésük százéves évfordulóján. Előre köszönjük önfeláldozó munkájukat.
1950-ben százhúsz nővérnek kellett
elhagyni apostoli munkaterületét hazánkban. 1993-ban Gyenesdiáson idősek gondozását kezdték. 1995-ben 12
tartomány 57 házában 507 nővér élt a
világon.
Mária Terézia anya nem sokkal halála előtt ezeket mondta: Az a legforróbb
vágyam, hogy a mennyországból is
könnyeket száríthassak, és lelki sebeket
gyógyíthassak.”
Gántiné Paulus Noémi

„A missziók nagyszerű területet adtak a
katekézis számára... Az Egyház – amely
elsőbbséget biztosít a katekézisnek – felfedezi, hogy erősödik belső élete úgy is,
mint hívő közösségé, de úgy is, mint kifelé misszionáló kőzösségé.” (II. János Pál
pápa: Catechesi tradendae, 1979)

Ragyogni az örökkévalóságban
Ha márványra dolgozunk, idővel megkopik. Ha ércbe vésünk, megrozsdásodik.
Ha házakat építünk, elporladnak.
De ha emberek hallhatatlan lelkén dolgozunk és átitatjuk azokat a legmagasabb
eszmékkel, a becsületes istenfélelemmel
és felebaráti szeretettel, olyan munkát végzünk, melyet az idő sosem támadhat meg,
és ragyogni fog az örökkévalóságban is.
(D. Webster)
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FELNŐTT KATEKÉZIS:
Dr. Beöthy Tamás atya:
„Szavakkal verve”
Tamás atya régi ismerősünk, mivel harmadik éve vállal el egy- egy előadást különböző, de mindig a családvédelemmel
kapcsolatos témákban plébániánkon.
Most sem tért el ettől a vonaltól, ezért
beszélt most a nagyon is aktuális témáról:
milyen okai és következményei vannak a
helytelen önismeretnek és a gyermekkori
traumáknak az ember későbbi életére nézve. Mindezt persze a magától értetődő keresztény szemlélettel átitatott stílusban.
A Teremtés Könyvében Isten a férfinak
az uralkodást (vessétek uralmatok alá a földet), a nőnek a szaporodást (szaporodjatok
és sokasodjatok, töltsétek be a földet) adta
feladatul. Ez a hivatásunk, ez alól nem lehet kibújni. Mindkét nemet azokkal az
adottságokkal áldotta meg Isten, ami a saját
hivatásának tökéletes betöltésére ad lehetőséget. Aki mindezt felismeri és elfogadja
saját hivatását, ennek alá tudja rendelni
egyéni törekvéseit, mindezek mellett pedig
helyes önszeretettel rendelkezik, az felkészült az Isten szándéka szerint életre.
A helyes önszeretet, ami nem egyenlő
az önközpontúsággal, ahhoz szükséges,
hogy magunkat elfogadva másokat is el
tudjunk fogadni. Ha elfogadom önmagam
olyannak, amilyen vagyok, tudva, hogy Isten így szeret, én is meg tudom érteni a másik embert összes hibájával és jó tulajdonságával együtt. Isten az emberre a teremtéskor kijelentette, hogy „JÓ”, tehát szerethető. Egyetlen ember értékesebb Isten szemében, mint az egész világmindenség. Így
nézzük magunkat? Fel tudjuk- e fogni ennek a jelentőségét? Ha nem fogadjuk el, akkor kezdődik minden erőszak, minden baj
forrása. Aki önmagáért sem képes hálát
adni, az örökre idegen marad önmagától, a
társaitól, a világtól és Istentől. Minden bűn
forrása ez a hálátlanság. Amíg az ember
nem hiszi el Istennek, hogy feltétel nélkül
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szereti, addig saját autonómiájára törekszik és ez által el akar szakadni attól az Istentől, aki nélkül nem élhet. Továbbá nem
képes a másik embert sem szeretni, vele
kapcsolatba lépni. A jövő társadalmának
első számú népbetegsége lesz a depreszszió, ami ma is jelentős számban van jelen
embertársainkban. (Bennünk?) Ez éppen a
szeretetlenség következménye: az embernek szüksége van Isten és a társai szeretetére. Ez éltet és ad energiát. Ha nem kapjuk meg a „napi szeretet adagunkat”, akkor belebetegszünk. Testileg és lelkileg
egyaránt. Ez nem függ a kortól, minden
korosztály létszükséglete.
A szerelem a II. Vatikáni Zsinat tanítása szerint: Szabadon akart vonzalom, ami
a másik személyének a kiteljesedésére irányul. Továbbá a szerelem isteni és emberi
mű. Ahol az isteni lényeg hiányzik, az
erőszakos kapcsolat, mivel testet és a lelket szétválasztják. Valamint állandóan nőnie és tökéletesednie kell. Meg kell vizsgálnunk házasságunkat: ha nem nő a felek
közötti szeretet kapcsolat, ott valamit roszszul teszünk. Meg kell halnunk önközpontúságunknak, hogy a másik boldogságáért
éljünk. Meg tudjuk ezt tenni minden nap?
Törekedjünk rá!
Még sok fontos gondolat hangzott el az
előadáson a házasságról, gyermeknevelésről, bűnről és bűnhődésről. Ezeknek a leírására azonban itt nincs lehetőség.
Javaslom, hogy akit érdekelnek a hitünkkel kapcsolatos, az alapvető hittant kiegészítő, mégis a keresztény élethez nélkülözhetetlen tanítások, jöjjön el az előadásokra szeretettel várjuk!
Horváthné Kati

A következő (2.) előadás időpontja:
2007. október 17. szerda, 19 óra
előadó: Dr.Bolberitz Pál professzor
téma: „Szeretsz- e engem?”, avagy
Hamis istenképeink fogságában
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MINISTRÁNSTÁBOR TÉSEN
Ahogy elmúlnak a nyári napok, és az iskolai szünidő csak szép emlékké válik,
egyre szívesebben gondolunk vissza a
mögöttünk hagyott bő két hónapra. Az iskolapadban megkezdődik a következő
nyár programjainak tervezgetése. Amit
biztosan terveink közé veszünk: a ministránstábor. Hogy miért? Mert az idei is remek volt…
Jó ministránstábort szervezni ráadásul
nem is egyszerű dolog. Egyrészt azért,
mert több mint húsz, különböző korú
résztvevő igényét kell kielégíteni. A kirándulások, templom- és múzeumlátogatások mellett tehát lehetőséget kell biztosítani a foci számára éppúgy, mint az
ügyességi és szellemi vetélkedő számára.
Aztán persze nem egyszerű azért sem,
mert a ministránstáborok szép hagyománya, hogy jó hangulatúak szoktak lenni,
ezért a mérce mindig magasan van. Nos,
ez a feladat most is vezetőinkre várt. Jelentem: sikerrel vették az akadályt és Csala főszervezői tevékenységének köszönhetően idén is változatos programokon
vettünk részt. Csak ízelítőül: meglátogattuk a Trianon Múzeumot és az ország
egyetlen vegyészeti múzeumát, megkövült tengeri állatok maradványait tártuk
fel Várpalotán, jártunk Zircen a Természettudományi Múzeumban és az apátság
templomában, működő szélmalmokban
jártunk Tésen. A sport terén fejlesztettük
japánfoci tudásunkat, túrákon vettünk
részt és természetesen fociztunk is. Sor
került az Újpest-Kertvárosi Ministránsgárda első labdarúgó mérkőzésére is, melyen a tési fiatalok ellen játszottunk.
A test és a szellem fejlesztése mellett persze nagy teret kapott a lélek építése és a
közösségépítés is. Csépányi Gábor minden nap lelki útravalóval látott el bennünket, melynek napközbeni megéléséről este
a kiscsoportos beszélgetésekben számol-
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tunk be egymásnak, s nem egyszer a csoportokon belül külön dolgokra is felhívtuk egymás figyelmét. A közösség pedig
láthatatlanul, mégis érezhetően fejlődött
a hat nap során – talán ezért volt rossz
elválni egymástól a tábor végeztével.
A ministránstábor tehát idén is nagyszerűen sikerült, s az iskolákba visszatérve
egy őszi, álmos, esős napon az tölthet el
jó kedvvel minket, hogy jövő nyáron is
felkerekedünk. Remélem, azok a ministráns társak is velünk tartanak majd, akik
idén ezt nem tudták megtenni!
A tábor megszervezéséért és lebonyolításáért társaim nevében is köszönetet
mondok minden vezetőnek, különösképpen is Csambalik Lászlónak, az „Arany
Ló Díj” első kitüntetettjének!
Vágvölgyi Gergely

Karácsonyi lelkigyakorlat
Aki szeretné Istent jobban
megismerni, a saját életében biztosabban eligazodni, mások felé
nagyobb megértéssel fordulni, a
rászorulókat megfelelően segíteni, jöjjön el ima-iskolánkba, ahol szeretettel várunk mindenkit, aki még nem
próbálta, és akinek már eddig is sokat
nyújtott. A Szentírást imakönyvként
használva, rendszeres elcsöndesedés
otthonunkban, hetente egyszer összejövetel a plébánián.
KARÁCSONYI ELŐKÉSZÜLET KEZDŐDIK.

A rendszeres ima, Jézus mélyebb
megismerését teszi lehetővé, ezáltal segíti életünket és felkészít az ünnepre.
Első alkalom: október 29. hétfő 18h
Találkozunk a plébánián!
Keszthelyi László és Ágnes
Kapisztrán Szent János ünnepén,
az 1956-os forradalom és
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szabadságharc évfordulóján
adjunk hálát azért, hogy ma szabadon
gyakorolhatjuk a vallásunkat. Ez a magyar nemzet függetlenségének és erkölcsi felemelkedésének megfelelő alapja.
Erre figyelmeztette a nemzetközi közösséget 1956 októberében XII. Piusz pápa:
„Legyen végre világos mindenki
előtt, hogy ha a nép rendje egyszer felborul, azt nem lehet visszaállítani sem a
halálosztó fegyverek erejével, sem a
polgárokra alkalmazott erőszakkal, sem
pedig csalárd elméletekkel, amelyek
megrontják a lelket, megsértik az Egyház, a polgári és a keresztény lelkiismeret törvényeit. Az igazi szabadság iránti
sóvárgást sohasem lehet külső erőszakkal elfojtani.”
(Adoremus)

Őszi gondolatok…
Egy temetőben történt. Szép, őszi délután volt, s én álltam az egyik gesztenyefa
alatt. Néztem az elhagyott sírokat, és merengtem az élet nagy dolgain. Egy idős
hölgy közeledett. Lassan lépdelt, maga elé
tekintgetve, nehogy elessen. Nem messze
tőlem megállt egy sír előtt egy kicsit pihenni. Felnézett, és megakadt a szeme az elhagyott síron, melyet lassan teljesen belepett
a falevél. Aztán erőt vett magán és odalépett a felborult virágcseréphez, amelyben
egy csoda folytán még virágzott valamenynyire a büdöske, a múlt egyetlen túlélője.
Lassú mozdulattal helyére állította, majd
felegyenesedett. Elolvasta a névtáblát és
mintha egy imát mondott volna, mozdulatlanul ált egy darabig. Aztán keresztet vetett
és tovább haladt lassú lépteivel a temető kijárata felé.
Valóban nem hagyományos eset – gondoltam, és kezdtem megérezni azt, aminek
hiányától sír a világ. Ebben a tettben
ugyanis nem volt semmi hatalmas, nem
volt semmi nagyzolás, sem figyelemfelkel-

2007. október

tés, sem érdek, semmi ami gonosz műve
lehetne. Nem egy számonkérés volt a hozzátartozóktól. Ez csak egy gesztus volt,
egy kis rászánt idő, odafigyelés, amely
nem várt semmi viszonzást. Csupán az
emberi méltóságból fakadó tett volt, amely
hajlandó volt használni azt az erőt, amely
minden emberben megvan. Ez a tett pedig
olyan, mint egy tiszta reménysugár, hogy
még akad olyan, aki ezt az erőt fel meri
használni és nem fél az áldozathozataltól,
sem az emberektől.
Csak az a kérdés, ha az emberfia eljön,
vajon talál-e hitet a Földön! (vö.: Lk 18,8)
Vagy ennek analógiájára: csak az a kérdés, talál-e majd embereket, akik mernek
méltóságuk erejével tenni, „csupán” az Ő
kedvéért és az iránta érzett szeretetből!
A városmisszió örömén felbuzdulva,
újítsuk fel szívünkben az „első szeretetet”,
amit Isten iránt éreztünk, lerázva a vágyaink és szokásaink által ránk rakott láncokat, és minden nap igyekezzünk „titkos
kincseket” gyűjteni örök hazánkban, Isten
országában!
Molnár Miklós

AUTÓBUSZOS ZARÁNDOKLAT
lesz a Karitász csoport szervezésében
Mátraverebély-Szentkútra.
2007. október 20-án
Jelentkezés a vasárnapi misék után a
hittanteremben. A részvétel ingyenes. (Az útiköltség 1800,- Ft/fő lenne.)
A karitásztevékenység támogatására
adományt köszönettel elfogadunk
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Az Újpesti Városvédő Egyesület
elnöksége tisztelettel meghívja Önt,
Újpest várossá nyilvánításának 100.
évfordulója tiszteletére templomunkban rendezendő

ÜNNEPI HANGVERSENYRE
Hálaadó imát mond:
P. Bíró Lóránt SDB plébános.
Időpont: 2007. október 6. 15 óra.
A hangverseny közreműködői:
Kemenes András orgonaművész
A Clarisseum Kórusa
Vezényel: Bíró Lóránt

Laudate Kórus
Vezényel: Jakabné Kovács Márta

Tungsram Kodály Zoltán Férfikar
Vezényel: Pálinkás Péter

Újpesti Baptista Gyülekezet
Énekkara
Vezényel: Kovács István

Újpesti Civil Kórus
Vezényel: Kádár Ágota

Lemezbemutató Orgonahangverseny
volt templomunkban szeptember 1-én,
az esti szentmise után.
LENDVAI ISTVÁN GÁBOR
művészi játéka tette emlékezetessé az
estét. Műsorán szerepelt:
J.S. Bach: F-dúr toccata és fuga; Korál a 147. Kantátából; c-mol passacaglia és fúga. C-M Widor: Adagio az V.
szimfóniából Liszt Ferenc: Korál „Nun
danket Alle Gott”
L. Vierne: Preludium és fúga az I. szimfóniából.
A nagyszerű koncert anyagát sokan
otthonukba vitték CD lemezen is. Mi is
sok sikert kívánunk a művésznek a további előadásokhoz!
G A.
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Hangverseny
a Katolikus Körben!
Okt. 19-én, pénteken, 19 órakor
a 100 éves Újpest tiszteletére kórusunk
hangversenyt ad. Közreműködik a
Koncertmuzsika zenekar és a
Laudate kórus,
Vezényel: Nagy Norbert.
Szólót énekel: Meláth Andrea,
Meláth Ottó és Albert Tamás.
Műsor:
Erkel F.: Hunyadi nyitány
Hazám, hazám ária a Bánk bánból
Palotás
Schubert: G-dúr miséjéből
Sanctus, Benedictus, Agnus Dei
Mozart: g-moll szimfónia
Mindenkit szeretettel hívunk, várunk!
Belépődíj nincs, de adományokat
köszönettel fogadunk.

SELLEI ZOLTÁN
előadóművésztől, Dunakeszi Város díszpolgárától, a Magyar
Kultúra Lovagjától vettünk végső búcsút szeptember 22-én.
Hetente hallhattuk Őt, másfél évtizeden
keresztül a Kossuth rádió Tanúim lesztek!
című katolikus félórák állandó közreműködőjeként. A hajdani váci piarista diák
pályája kezdetén, mint magyar nyelv és
irodalomtanár, létrehozta a rendhagyó irodalomórákat, melyeken a megtanulandó
verseket élményszerűen bemutatta a diákoknak. Harmincöt, igényesen összeállított önálló műsora volt. Több ezer verset
tudott. Ezekkel, mint igaz értékekkel, sikeresen gazdagította nem csak itthon de külföldön is hallgatóságát.
Sokan emlékeznek az újpesti Kultúrházban tartott estekre is. Isten, haza, az
igaz, jó és szépnek szolgálata adott értelmet életének. Hetvennégy éves volt.
Adj, Uram, örök nyugodalmat neki!
Gerber Alajos

