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ÚJ PÉCSI MEGYÉSPÜSPÖK
Nagyszámú hívő és számos
magas rangú egyházi személy előtt, ünnepi szentmise
keretében iktatták be hivatalába Udvardy György püspököt a pécsi székesegyházban április 25én, húsvét hétfőn. A kinevező okiratot
Juliusz Janusz érsek, apostoli nuncius olvasta fel. A Püspöki Kar nevében köszöntést mondott Erdő Péter bíboros, az MKPK
elnöke, a pásztorbotot a távozó apostoli
kormányzó, Veres András szombathelyi
megyéspüspök adta át.
Mi is Isten áldását kérjük Püspök atyára.
Szerk.

A FELISMERÉS ÖRÖME
Mindennapjainkban időnként megtapasztaljuk a sikertelenséget, fájdalmat,
szomorúságot. Olykor még a reménytelenség is megkísért. Dolgaink, elgondolásaink
jobbra fordulása elmaradni látszik. Borús
hangulatunkat enyhíti, ha azt megoszthatjuk másokkal.
Együtt érző vagyok a nagypéntek élményével Emmauszba igyekvő tanítványokkal. Reményük, hogy Jézus, az Isten
Fia meghozza a szabadságot, nem vált valóra. A melléjük szegődött Útitársnak is
szívesen elmondják kérésére lelki fájdalmukat. Ő viszont, ahelyett hogy osztozna
bánatukban, gondolkodásra serkenti őket.
Felidézi a próféták jövendöléseit, az eddig
általuk is megismert igazságokat. Megérkezve céljukhoz, új társukat, aki tovább
akart menni, marasztalták: Maradj velünk,
mert esteledik…
Elfogadva a meghívást vacsorához ültek.
Ismeretlen Társuk kezébe vette a kenyeret,
megtörte és … A két vendéglátónak megadatott a felismerés öröme. A feltámadott
Jézus volt társuk. Visszaemlékezve útjukra
felidézték az élményt: Ugye lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk! A
pihenésről lemondva, azonnal visszatértek
Jeruzsálembe, hogy rendkívüli örömüket
megosszák barátaikkal.
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A húsvéti eseményeknek egy elmélkedésre késztető története ez is. Minket is,
mai tanítványokat, időnként eltölt a depressziós hangulat. Céltalannak, értelmetlennek találjuk az életet. Nem figyelünk a
láthatatlan társ hangjára. Az én életemben
nagyon sokszor a hit adott erőt. Nem szüntette meg a fájdalmat, szenvedést, de segített felismerni annak értelmét. Ez Krisztus
áldozatához kapcsolva már igaz értékké is
válhat.
A fiatalokkal időnként körüljárjuk a
belül sötét templomot és látjuk, hogy kívülről szürkék, jelentéktelenek az épület
ablakai. Közönyösen viszonyulnak sokan a
vallásos hit gyakorlásához is. Szükségtelennek, szürkének ítélik. Ahhoz viszont,
hogy a napfénytől megvilágított színes
ablakképek szépsége feltáruljon a szemünk
előtt, be kell mennünk a templom belsejébe. A hit szépségét is csak belülről tapasztalhatjuk meg. Bíztatom a fiatalokat, hogy
legyenek éberek. Ismerjék fel napjaikban a
Gondviselés apró jeleit. Ha törekszem arra,
hogy életemet Isten akarata szerint alakítsam, úgy felismerhetem a véletlennek
mondott események, találkozások mögött a
számomra célirányos égi jelet.
Az emmauszi tanítványok felismerték
tanítójukban a feltámadott Üdvözítőt. Őt
hallgatva lángolt a szívük. Nekünk hitre
nevelőknek (és szülőknek, nagyszülőknek)
is erre kell törekednünk a hit ébresztésekor, átadásakor. Segíteni kell, hogy fiataljaink felismerjék saját életükben a húsvéti
találkozás örömét és ezt életükkel, cselekedeteikkel, szeretetükkel átadják környezetüknek is. A felismert igazság kötelez.
Küldetést kaptunk, hogy hirdessük az
evangéliumot, a húsvéti örömhírt.
Gerber Alajos dr.

Nagyböjti lelkigyakorlat
volt templomunkban
Április első hétvégéjén plébániánkon P.
Rostás Sándor atya, volt dél- amerikai
misszionárius, tartott lelkigyakorlatot.
Szombaton délelőtt a zenés csoportoknak
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és ministránsoknak külön lehetőségük volt
lelki épülésre. Sándor atya 4 évet töltött
misszióban. Nagy élmény volt számára a
keresztény hitre való nyitottság, amit követendő példaként állított elénk. Az ottani
törzsek egy Istent hisznek. Ez olyan közös
alap, amire építhető a Krisztusban-Isten
egyszülött fiában-való hit.
Sándor atya fényképalbumát is megnézhettük kedves, újkeresztény indiánjairól. Köszönet az együttlétért.
Jakabné, Kovács Márta

HIT ÉS A SZENTLÉLEK
A Szentlélek eljött, s Krisztust, és amit
az Övéből vett, „hirdette nekik (Jn
16,15)”. Ki képes a nagystílusú emberi
életet megragadni? Csak az, akiben van
valami nagyság, még ha ez csupán vágy is,
a nagyság után.
Krisztust csak az értheti meg,
akiben él az, ami Krisztusé.
Honnan jött Krisztus? Miből
él? Milyen erőből való a hatása? A Szentlélek Istenből.
Általa lépett be a történelembe. S az emberek mindig
érezték Isten Lelkének titokzatos hatalmát abban, amit tett és mondott.
Ennek a Léleknek kell eljönnie az emberbe, ennek kell megragadnia a belső érzéket, fogékonyságot, s összekapcsolnia
Krisztussal az embert, hogy az ember megismerje, azaz: higgye Krisztust.
A hit a Szentlélek műve. A hit nem csupán
a természetes megismerésnek a fokozása,
elmélyítése vagy elfinomítása; nem is általános megnyilvánulása a vallási élménynek. A hit az a különleges válasz, melyet a
megszólított ember ad Krisztus szavára és
személyének. Az Írás felfogása szerint „hívőnek” lenni annyit jelent, mint Krisztusban hinni. „Hinni” csak az az ember képes, akiben új élet fakadt; ennek az új életnek a szívverése a hit.
Romano Guardini művéből összeállította:
Faragó István dr.
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HAYDN: KRISZTUS HÉT
SZAVA A KERESZTEN
vonósnégyes
változatban
hangzott el
április 9-én
plébániánk
hittantermében.
A szép koncerten közreműködtek:
Jakabné Kovács Márta hegedű,
Alaksáné Pálházi Katalin hegedű,
Hoksza Andrea brácsa,
Hollósi Katalin cselló.
Dr. Gerber Alajos ismertette a művet és
mondott a tételekhez lelki bevezetőt.
A koncertet a húsvéti ünnepekben az Újpesti Közéleti Televízió is több alkalommal közvetítette felvételről.
Reméljük, hogy a zenés elmélkedés is segített sokaknak a húsvéti lelkület elmélyítésében.
Szerk.
Többen kérték ezt a verset, amelyet egy
prédikációban idéztem. Talán így közkinccsé tehető
J. Jevtusenko verse (Garai Gábor fordítása):

NAGGYÁ LENNI
Tőle, ki gyógyít és aki fát vág
és ki az öltönyt varrja nekem elvárom: remekül tegye dolgát,
dolga bármi legyen.
Nem, ne legyen közepes, vacak átlag
sem a sárcipő, sem a ház.
Bűn a középszerűség, akárcsak
a hazug szó: elfajulás.
Buzdítsa ki-ki magát hadd
tenne dicsőt, remeket.
Naggyá nem lenni - gyalázat.
Mind naggyá legyetek.
Én is erre buzdítok mindenkit: Ferenc atya
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CSALÁDFÓRUMON VOLTUNK
Az Esztergom-Budapesti
Főegyházmegye Családreferatúra rendezésében f.
év februárjában került sor
a Családfórum tavaszi találkozójára „Jól
bevált
példák a család-pasztorációban” címmel.
Az előadások után 4 témakörben kiscsoportos beszélgetés volt, melyben saját tapasztalatainkról, nehézségeinkről is beszéltünk.
Mi a Családközösségek életre hívása témakört választottuk, mert régóta foglalkoztat bennünket az a kérdés, hogy miért
nincs hajlandóság plébániánkon egy családcsoport megalakulására, noha a főegyházmegyei zsinat 1994-95-ben létre hozta
a Családreferatúra intézményét plébániai
szintig bezárólag. Örömmel láttuk, hogy
vannak plébániák, ahol virágzik a házascsoportos élet…
Örömünk a család! címen a Család Éve
alkalmából a Katolikus Egyház központilag nagy találkozót szervezett március 31én a Szent István bazilika előtti téren. Örülünk, hogy plébániánkat sokan képviseltük
ezen a szép rendezvényen.
Jakab Péter és Márta

IDŐSEBBEK
TEADÉLUTÁNJA
Az idősebbek teadélutánján megtekintett
videóból megérthettük, hogyan lett hazánk
Mária országává első szent királyunk felajánlásának következményeképpen.
A film meggyőző erővel érvelt amellett,
hogy ez a felajánlás nem „csupán” egy
jámbor keresztény uralkodó vallási akciója
volt, hanem egy reálpolitikus uralkodó köz
jogilag / államjogilag érvényes lépése,
amelynek eredményeképpen Magyarország valóságosan is Mária országa – MA
IS!
Nagy György
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MINDSZENTYZARÁNDOKLAT
Május 7-én országos engesztelő zarándoklat lesz
Magyarországért Mindszenty József külföldre távozásának 40., halálának 36.
hamvai hazahozatalának 20. évfordulója
alkalmából. A 10.30-kor kezdődő szentmisét Dr. Erdő Péter bíboros úr mutatja be a
hercegprímás sírja felett. Szentbeszédet
mond Schönberger Jenő szatmárnémeti
megyéspüspök. MK.

5. JUBILEUMI
ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR
ZARÁNDOKLAT
Budapestért, és a Budapest
körül élőkért 2011. május 14én, szombaton 9 szakaszban
szervezik meg már ötödik
alkalommal, a Család Évében. Az öt végponton a szomszédos szakaszok zarándokai találkoznak egymással, ahol este hálaadó szentmisét tartanak.
(2. szakasz: 7.30 óra indulás Csillaghegy Káposztásmegyer – Fót) Este 19.00 órakor
a szentmisét Fóton: Beer Miklós megyéspüspök mutatja be. Vegyünk részt többen
ezen a szép, közös imádságon!

BOLDOGSÁG SZÉLESSÁVON –
A HÁZASSÁGRÓL A
NAGYMAROSI TALÁLKOZÓN
Május 21-én rendezik meg
újra a Nagymarosi Találkozót. A Család évében a téma
tavasszal a házasság szentsége, ősszel a család lesz.
A találkozó főelőadói házaspárok lesznek: Sillye Jenő és Júlia,
Halupka Attila és Rebeka, Fogarasi Fábián
és Kata. A fiatalokat sokféle fakultáció,
találkozási lehetőség, közös ima és szentmise várja.
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A Találkozó meghívólevele és részletes
programja a nagymarosi-talalkozo.hu honlapon olvasható, a Gyerekmarosról pedig a
gyerekmaros.hu honlapon találhatók információk.
Magyar Kurír

VIRRASZTÁS: 2011. július 1-2.
21:00-06:00-ig virrasztás lesz templomunkban a béke ajándékáért. A világban
megjelenő háborúk mellett az emberek
közti konfliktusok is megbékélésre várnak.
Keresztény természetünk lényegéhez tartozik a békéért való imádság. Fontos, hogy
ma is tudjunk áldozatot hozni minden nehézség
közepette
a
testvéreinkért, saját lelkünkért.
Az idén 8. alkalommal megrendezett
virrasztás erre ad lehetőséget. Közösségben imádkozhatsz a békéért, felajánlhatod
áldozatodat családodért!
Sok szeretettel várunk!
Részletes program a plakátokon!
Molnár Miklós

CSERKÉSZ-SAROK:
Jó Munkát!
Miután a csapat előző nap éjszaka sikeresen megmászta a Vörös-követ és megtalálta a kincses ládát, leereszkedett a síkra és
részt vett az újpesti március 15-ei ünnepségeken.
Áprilisban családos programot szerveztünk, ahol mi cserkészek és cserkészjelöltek a családtagjainkkal együtt látogattuk
meg a Medvefarmot.
A következő programunk május 11.-én
lesz, amikor barlangtúrára megy a csapat.
A nyári táborunk július 9-16. között
lesz.
Mindenkit szeretettel várunk!
Záhonyi Lajos csapatparancsnok
MCSSZ - 1918. sz. Xántus János Cserkészcsapat
http://www.ujpestkertvaros.hu/?old=cserkesz
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TANMESE A FÉNYRŐL
Egy királynak két fia volt. Érezte élete
végét közeledni. Elhatározta, hogy a királyságot valamelyik fiának átadja. Próbára tette őket.
- Kaptok öt-öt ezüstöt fejenként. Töltsétek a palota legnagyobb termét amivel akarjátok. Lényeg az, hogy az utolsó zug is tele
legyen.
Az első királyfi észrevette, hogy a szolgák cukornádat vágnak. A napi munkájuk
utolsó szálát is bevitték a terembe. Dugig
megtelt minden zug.
- Látod atyám, szorgalmas voltam. Ennél jobban nem lehet megtölteni a termet.
Add nekem a királyságot.
- Várjál, még nincsen este - mondta az
apja.
Kihordatta a cukornádat a teremből,
kitakarították és kiszellőztették.
A kis herceg meggyújtott egy hatalmas
gyertyát, elhelyezte a terem közepébe és a
fénye betöltötte az utolsó zugot is.
- Tiéd a királyság, fiam - szólt az apja.
Nem adtál ki egy ezüstöt sem, mégis neked sikerült legjobban a feladat megoldása.
„Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. S
ha világot gyújtanak, nem rejtik a véka
alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. Ugyanígy
a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék
mennyei Atyátokat."

EGYHÁZMEGYEI MAJÁLIS
PÜNKÖSDHÉTFŐN
Az idén 17. alkalommal kerül megrendezésre az ún. Karizmák Ünnepe Máriaremetén. Ez jó lehetőség arra, hogy a Főegyházmegye plébániái és közösségei
megmutassák magukat a nyilvánosság
előtt, és a résztvevők életünk aktualitásairól halljanak. (Részletek a hirdető táblán.)
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Május 1. - Anyák napja.
Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az édesanyákat és
nagymamákat. Isten áldása
kísérje áldozatos életüket!
Égi Édesanyánkat is köszöntjük imádságos
szeretettel minden májusi estén 18 órakor
a templomi litániákon. Vegyünk rész minél többen ezeken a szép ájtatosságokon!
Szerkesztőség

2011. május-június

HITTANOS LÁNYTÁBOR
A plébániai hittanos lány tábor
2011.08.01. – 08.05.
Kismaroson a ciszter nővéreknél lesz.
A tábor költsége várhatóan kb. 12.000.-/fő
étkezéssel, szállással, programokkal és
utazással. Ha jelentkeznél, érdeklődsz
vagy kérdéseid vannak, hívd a két szervező valamelyikét:
Horváthné Kati +36-30-299-8882
Gerseiné Kata +366-20-33-88-699

BABA-MAMA HÍREK
Köszönetnyilvánítás a komatálért
Szeretném megköszönni mindazoknak,
akik finom főztjükkel elláttak minket majd
3 héten keresztül, és Jakab Zsuzsinak, aki
mindezt megszervezte és összefogta. Ő
volt annak idején a kezdeményezője
mindennek és lassan 5 éve aktívan segíti
ezzel a kisbabás családokat. A komatálazás híven mutatja kis közösségünk szeretetét és figyelmességét felebarátaink iránt,
amiért a Jóistennek is hálával tartozunk.
Köszönjük szépen!
Valkócziné Mihály Emese

LOCSOLÓ BÁLON
VOLTUNK
Húsvét hétfőjét locsoló bállal koronázta
meg plébániánk ifjúsága. Tojáskereséssel,
versmondással, locsolkodással, sok tánccal
és még több zenével éltük meg
újból a húsvéti hagyományt, és örvendtünk Krisztus feltámadásának. Ezzel ismét
adódott egy alkalom, hogy átérezzük az
együttlét örömét.
Jakab Viktória

FELNŐTT KATEKÉZIS
Örömhír Horváth Zoltán plébános
atya gyógyulásáról
Tisztelt mindenki! (Barátaim, értem imádkozók, közösségi tagok stb.)
Örömmel értesítek mindenkit, hogy április 29-én, hazaengednek a kórházból, további, otthoni kezelésre.
Az első utam természetesen a templom
lesz, a Szűzanya, Egek Királynéja meglátogatása, és hálaadó szentmise bemutatása: Köszönet az eddig gyógyulásomért, és
köszönet a sok-sok imaháttérért. Tudom,
hogy ennyi ima nélkül, nem itt tartanék.
Természetesen vasárnapra mind a három
misére nagy lélekkel, lelki beszéddel készülök, találkozni az Úrral és veletek…
Horváth Zoltán plébános
Újpesti Főplébánia

6. előadás: Változás volt! Dr. Csépányi
Gábor atya a Test teológiájáról tartott előadást április 17-én, 19h-kor
7. előadás:
Időpont: május 13. péntek 18h (litánia u)
Előadó: Bátor Botond pálos
tartomány főnök atya.
Téma: Gondolatok a Jelenések Könyvéből
8. előadás:
Időpont: június 16 csütörtök 18h
Előadó: Dr Tarjányi Zoltán atya
Téma: Elmélkedés a családról a Családok
Évében.
A Felnőtt katekézis archívumban az előadásokról készült összefoglalók megtalálhatók.
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!
Horváthné Kati
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MOLNÁR MIKLÓS
MEGHÍVÓJA
PAPSZENTELÉSRE
Örömmel értesítem, hogy
Isten kegyelméből Erdő
Péter bíboros, érsek atya áldozópappá
szentel
2011. június 18-án, a 10:30-kor
kezdődő ünnepi szentmise keretében, az
esztergomi bazilikában.
A szentelési szentmisére és az újmiséimre
sok szeretettel hívom és várom!
Újmiséim: Újpest-Kertvárosi Szent István templom (1046 Budapest, Rákóczi tér
4-8.)
2011. június 19. 11:00
Kelenföldi Szent Gellért templom
(1115 Budapest, Bartók Béla út 149.)
2011. június 26. 11:00
„Törekedjetek!” (Zsid 12,14)
Molnár Miklós

Liszt-est lesz június 3-án
a Laudate kórus közreműködésével,
valamint orgonál Faragó Ákos és
Gedai Ágoston. Részletek a hirdetőn.

AGAPE
A plébánia közösségei az idén is szertettel
várják a kedves híveket a vasárnap 9 órai
szentmisék után egy forró teára, sütire

Vendéglátók:
Május
1: Növekedő;
Május
8: Karitász;
Május 15: Scola;
Május 22: Baba-Mama klub;
Május 29: Gitáros énekkar;
Június
5: Laudate kórus;
Június 12: Rózsafüzér társulat;
Június 19: Szent Ignác imaközösség
Kapcsolat:
Gerber Zsófi +36-30-718-1221
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MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk templomunkba

2011. május 15-én 19 órakor
Hangverseny
Mária, égi édesanyánk tiszteltére
Közreműködnek:
Keszthelyi Mária ének
Bolyosné Pethő Ildikó orgona
Jakabné Kovács Márta hegedű
Műsoron: ének-, kamara- és orgonazene
J.S.Bach, Frescobaldi, Mozart, Liszt,
Schubert, Mosonyi, Wolf műve
A belépés díjtalan

GYERMEKNAPI VIGADALOM
a templomkertben
június 11-én, szombaton
Gyermeknapi mulatságot tartunk a plébánia kertjében, gulyáspartival egybekötve. A
program 10 órakor kezdődik. A
gyerekeknek sok játék, kézműves foglalkozás, bábozás, stb. A felnőttek számára jó
hangulat, és bográcsgulyás. Mindenkit
szeretettel várunk. (Részletek a hirdetőn)

EGERSZALÓKI IFJÚSÁGI
TALÁLKOZÓ JÚLIUS 14-18
Örvendezzetek a reménységben! Szent Pál
apostol pezsdítő felszólítása adja a július
14. és 18. között megrendezendő Találkozó és Lelkigyakorlat alapgondolatát, mely
mindenkit a megújulásra, megtisztulásra,
és a Jézussal való egyesülésre hív.
KÉRJÜK, TÁMOGASSA EGYHÁZUNKAT
adója 1%-ával!
Magyar Katolikus Egyház: 0011 Újpest –
Kertvárosi Orgona Alapítvány: 18090381-141 Szeretett Tanítvány Alapítvány: 80974671-41 Pénzbeli adományokhoz befizetési csekket adunk. Az alapítványok közhasznúak.
Minden adományt előre is hálásan köszönünk.
Isten fizesse meg!

