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„Az evangélium öröme betölti azok
szívét és egész életét, akik találkoznak
Jézussal. Akik engedik, hogy üdvözítse őket, azok megszabadulnak a bűntől, a szomorúságtól, a belső ürességtől, és az elszigetelődéstől. Jézus Krisztussal mindig megszületik és újjászületik az öröm…”
Ezekkel a mondatokkal kezdődik
Ferenc pápa apostoli buzdítása, mely
már sokunk kezében és szívében o+
van. Egy pár mondatot újságunkban is
idézünk belőle. Legyen ez a nagyböjti
programunk is: éljük, gyakoroljuk, ültessük át életünkbe, és sokat fogunk
még beszélgetni is róla.
Idei nagyböjtünket is a Szentatya
buzdításának szellemében, örömmel
kezdjük! Ahogy írja: „Ne meneküljünk
el Jézus feltámadása elől… Vannak
keresztények, akiknek látszólag nagyböjti stílusuk van, húsvét nélkül…”
Húsvéti készületünk valóban legyen örömteli, „Szent negyvennap”!
Nagy Károly plébános

Az evangélium örömével
Ferenc pápa új, az Evangélium öröme című apostoli buzdítása
mindannyiunk számára világos utat mutat kereszténységünkben
való fejlődésünkhöz. Mindenkinek ajánljuk olvasását - akár nagyböjti programként is. Néhány gondolatot olvashatunk az alábbiakban ízelítőül az apostoli buzdításból - a teljesség igénye nélkül.
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♦

Örömünk abból a személyes bizonyosságból születik, hogy végtelenül,
mindent meghaladó módon szeretve vagyunk. Megértem azokat az embereket, akik a rájuk nehezedő súlyos nehézségek miatt szomorúságra
hajlanak, azonban apránként lehetővé kell tenni, hogy a hit öröme, még a
legrosszabb körülmények között is feléledjen bennünk, mint rejtett, ám
szilárd bizalom: (…) „Az Úr irgalma nem fogyott el; jósága és kegyelme még
nem merült ki. Minden reggel újjáéled, nagy az ő hűsége.” (Siral 3,17.2123.26) /6. pont/

♦

A jó mindig közölni akarja önmagát. Az igazság és a szépség minden hiteles megtapasztalása ki akar áradni, és minden mély szabadulást átélő
személy érzékenyebbé válik mások szükségletei iránt. A jó a közlés által
ver gyökeret és fejlődik. Ezért aki méltósággal és teljességgel akar élni,
annak nincs más útja, mint a másik megismerése és javának keresése.
Ezért egyáltalán nem meglepő Szent Pál néhány mondata: „Krisztus szeretete sürget minket.” (2 Kor 5,14); „Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot.” (1 Kor 9,16) /9. pont/

♦

Fontos kihívás megmutatni: a megoldás sohasem abból áll majd, hogy
elmenekülünk az Istennel való személyes és elkötelezett kapcsolattól,
mely egyszersmind elkötelez bennünket a többiek felé is. Ez történik ma,
amikor a hívők visszavonulnak, elrejtőznek a többiek tekintete elől, (…)
menekülnek, anélkül, hogy tartós kapcsolatokat építenének ki. A menekülés hamis orvosság, mely megbetegíti a szívet, s olykor a testet is. Segítenünk kell annak a felismerésében, hogy az egyetlen út a másokkal való
találkozás elsajátítása igazságos magatartással, becsülve és útitársként
fogadva el őket, belső ellenállás nélkül. Még jobb, ha megtanuljuk felfedezni Jézust mások arcán, hangjában, igényeiben. És meg kell tanulnunk,
hogy ölelésben együtt szenvedjünk a megfeszített Krisztussal, amikor
igazságtalan támadás vagy hálátlanság ér, anélkül hogy belefáradnánk a
testvériség melletti döntésbe. /91. pont/
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♦

Ebben rejlik az igazi gyógyulás, lévén, hogy a másokkal való igazi kapcsolatba lépésünk módja valóban meggyógyít, s nem megbetegít bennünket.
Ez egy misztikus, szemlélődő testvériség, mely képes felnézni a felebarát
szent nagyságára, képes minden emberi lényben felfedezni Istent, akinek
szeretetéhez kapcsolódva képes elviselni az együttélés terheit, képes kitárni a szívét Isten szeretete előtt, hogy mások boldogságát úgy keresse, ahogyan azt jóságos Atyjuk keresi. /92. pont/

♦

De ha látják a hitelesen testvéries és kiengesztelődött közösség tanúságtételét, az mindig vonzó világosságot jelent. Ezért nagyon rosszul esik látnom, hogy néhány keresztény közösségben (…) teret adnak a gyűlölet, a
megosztottság, a rágalmazás, a rossz hírbe hozás, a bosszúállás, a féltékenység, a saját elgondolások mindenáron másra erőltetése különböző
formáinak (…). Kit akarunk evangelizálni ilyen magatartással? /100. pont/

♦

Kérjük az Úrtól, hogy segítsen megérteni a szeretet törvényét. Milyen jó
dolog e törvény birtokában lenni! Milyen jót tesz nekünk egymás
mindenekfeletti szeretete! Igen, mindenekfeletti! Mindegyikünknek szól
Szent Pál buzdítása: „Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, hanem győzd le a
rosszat jóval.” (Róm12,21) Továbbá: „Ne fáradjunk bele tenni a jót!” (Gal 6,9).
Mindnyájunknak vannak szimpátiái és antipátiái, s talán épp ebben a
percben haragban vagyunk valakivel. Legalább mondjuk az Úrnak:
„Uram haragban vagyok ezzel vagy azzal. Imádkozom érte hozzád.”
Imádkozni olyasvalakiért, akivel haragban vagyunk, szép lépés a szeretet
felé, ráadásul evangelizáló cselekedet. Tegyük meg még ma! Ne hagyjuk,
hogy elrabolják tőlünk a testvéri szeretet ideálját! /101. pont/

♦

Az egész evangelizáció Isten meghallott, átelmélkedett, megélt, ünnepelt
és tanúsított szavára épül. A Szentírás az evangelizáció forrása. Éppen
ezért állandóan nevelődnünk kell az ige meghallgatására. (…) Isten meghallott, és elsősorban az Eucharisztiában ünnepelt szava belülről táplálja
és erősíti a keresztényeket, és teszi képessé őket a hiteles evangéliumi tanúságtételre a mindennapi életben. /174. pont/

♦

Olykor érezzük a kísértést, hogy olyan keresztények legyünk, akik óvatos
távolságot tartanak az Úr sebeitől. Jézus azonban azt akarja, hogy érintsük
meg az emberi nyomorúságot, hogy érintsük meg mások szenvedő testét. /270. pont/
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Nagyböjt - Szent Negyvennap
Az utóbbi korokban röviden csak nagyböjtnek nevezte az Egyház ezt az időszakot. Ma az egyház szívesen használja a „Szent Negyvennap” elnevezést,
hogy ezzel rámutasson ennek a szent időnek szépségére, szentségére.
A Szent Negyvennap gyakorlata már a IV. században kialakult. A korabeli
beszámolókban olvassuk, hogy a hívők várakozó örömmel készültek erre
az időszakra, amelyben évről évre sajátos mélységgel élték át a lelki megújulást. A nagyböjt lényegét több szempont határozza meg:
1) A szent negyvennap
központi gondolata kezdettől fogva a húsvét
titkában való elmélyülés, vagyis az egyesülés
Jézus halálával és feltámadásával:
magával
Jézussal, aki értünk
meghalt és feltámadt (és
aki maga is 40 napig böjtölt és imádkozott). Ez az idő tehát meghív, hogy mi is készek legyünk
Vele együtt meghalni a bűnnek, önzésünknek, ragaszkodásainknak, s
Vele élni a jézusi szeretetet, amely kész Istenért és testvéreiért feláldozni életét.
Az önmegtagadás, a böjt, a testvéri szeretet konkrét gyakorlása éppen a
Megváltó Jézussal való kapcsolatunkat hivatott elmélyíteni, hogy általa
„megöljük” önzésünket, és feltámadott életet éljünk Jézus és a felebarát
szeretetében: „Mert ha test szerint éltek, meghaltok, de ha Lélekkel megölitek a test szerinti cselekedeteket, élni fogtok.” (Rom 8,13)
2) A böjt, bűnbánat, önmegtagadás kezdettől szerves része volt az egyház
életének, és különösen ennek az időszaknak. Hamvazószerda olvasmánya jelzi az időszak hangulatát: „Fújjátok meg a harsonát, hirdessetek szent
böjtöt, rendeljetek el ünnepet.” (Jo 2,15).
Sok hitét élő hívő és család számára
hasonlóan ünnepi ez az időszak, mint
az advent. De valamiképpen az adventinél még ünnepibbé kell tennünk ezt:
hiszen Isten szeretetének és hitünknek
legnagyobb titka, hogy Jézus meghalt
értünk, és ezzel „legyőzte a bűnt, a halált, és újjáteremtette az életet”. Az egyház, életkörülményeink átalakulása miatt ma nem egy hagyományos, közös böjti elhatározásra hív
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(csupán a hústól-, vagy az étkezésben való megtartóztatásra). Hanem
szent feladatunkká teszi, hogy találjuk meg azokat az önmegtagadásokat, amelyek számunkra, családunk számára a legmegfelelőbbek, illetve
az olyan önmegtagadásokat, amelyek saját megújulásunkra és a felebaráti szeretet növekedésére szolgálnak. Sokfelé elterjedt, és nagyon ajánlható önmegújulási- és böjti gyakorlatok:
a) Ki-ki választ egy önmegtagadást (például felnőttek: lemondás a dohányzásról, alkoholról stb.; fiatalok: lemondás a facebook-ról, vagy az
édességekről stb.), amelyet lehetőleg minden nap, vagy minden másnap gyakorol, hogy ezek segítsék őt a lemondásban, illetve ezek is
figyelmeztessék őt a Jézus- és a felebarát iránti szeretetben való cselekvésre.
b) Az előző mellett, mindenki megtervez minden napra egy olyan cselekedetet is, amely a felebarát szeretetét, vagy lelki fejlődésének egy
másik területét szolgálja (pl. minden nap legalább egyszer valami
külön örömet szerzek házastársamnak vagy szüleimnek stb. – vagy
megújítom a mindennapi reggeli imát stb.). A nagyböjt lelkületének
éltetője lesz, ha nap
mint nap legalább egyszer örömet szerzünk
valakinek, olyan módon, ahogyan egyébként (kapásból) nem
tennénk meg. A jó elhatározást megfogalmazhatjuk egyedül, vagy
közösen a családban vagy egy hívő csoportban, amelyhez tartozunk.
A jézusi szeretet pedig Jézus örömével tölti el a szívet, hangsúlyozza
sokszor Ferenc pápa is.
3) A szent negyvennap korai idők óta természetszerűen a szentségekre
felkészülés, a katekumenátus utolsó időszaka is: a katekumenek utolsó
ʺlelkigyakorlataʺ. A katekumenek húsvétkor járultak/nak a beavató
szentségekhez, és e szentségekben éppen azt kérik, hogy egyesüljenek
Jézus húsvéti titkaival - az Ő halálával és feltámadásával. Ugyanezért
volt ez az időszak az egész közösség számára is lelki meghívás, hogy a korábban megkereszteltek is megújítsák a keresztségben kapott kegyelmeket
és ígéreteket: hogy megújultan egyesüljenek Jézus halálával és feltámadásával, illetve hogy az Ő fényét tudják továbbadni a világnak.
- Tomka Ferenc atya -

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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A szent negyvennap a családban
Az advent közös megünneplése ősi szent
szokás a családokban, amely sok kegyelmi
gyümölcsöt szokott teremni. A szent
negyvennap családi ünneplése kevésbé elterjedt, de fontos, hogy jobban elterjesszük ezt.
Tudatosítanunk kell, hogy kereszténységünk
legnagyobb titka a megváltás: Jézus halála és
feltámadása, a „húsvéti titok”. Hitünk és
életünk központi titkává kell válnia – mondja Ferenc pápa − hogy „Jézus Krisztus szeret téged, életét adta érted, és mindennap melletted van” (Evangelii Gaudium 164).
♦ Hogyan

tehetjük a nagyböjtöt, illetve a húsvétra való felkészülést az ezt
megillető helyre a család életében?

Lássunk néhány gyakorlatot, amelyek már országszerte több plébánián,
közösségben működnek. (Ötleteket meríthetünk abból is, hogy milyen módon szoktuk az adventi felkészülést széppé tenni családi körben.)
a) Tervezzük meg, milyen külső formák lehetnek segítségünkre, amelyek a
lakásban a szent negyvennap titkaira emlékeztetnek, illetve amelyek a gyermekekkel mondott családi közös imához is keretet szolgáltatnak. Pl. házi
oltár, lila terítővel, gyertya, kereszttel, saját készítésű töviskoszorúval stb.
b) Közös családi ima:
Amint az adventi koszorú körül sok család összeül legalább hetente (néhol
naponta) imádkozni, hasonlóan próbáljunk a szent 40 nap alatt is leülni, pl.
gyertya és töviskoszorú körül, hogy közösen imádkozzunk, beszélgessünk
- a nagyböjt titkairól, illetve arról, hogyan sikerült megvalósítani elhatározásainkat.
c) Választhatunk közös elhatározásokat, pl.:
- péntekenként kenyér-víz vacsora (ennek árát felajánlva szegények javára);
- közös családi erénygyűjtő lap (pl. rajzolt töviskoszorúval, melynek töviseit
a gyermekek, illetve a családtagok minden jócselekedet alkalmával virággá
alakíthatják);
- lemondás, amint fent vázoltuk
- heti TV- vagy internetmentes este - amikor a család közös imát, „liturgiát”
tart, pl. az alább bemutatott rend szerint;
- esetleg egy másik TV- és internetmentes este - közös családi játék céljára;
- közös keresztút, vagy rózsafüzér a fájdalmas titkokkal;
- ki-ki ápolja kapcsolatait közössége tagjaival, másik napon a rokonokkal
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vagy a hittől távolabb állókkal. (Lehet váltogatva minden napra más személyért élni.);
- nézzük át ruháinkat, játékainkat, s feleslegünket adjuk oda egy rászorulónak vagy a karitásznak;
- figyeljünk lakásunk szépségére, hogy Isten Országát tükrözze;
- vegyük észre családtagjainkban ami szép, s este beszéljük meg.
A nagyböjti családi összejövetelek liturgiája :
1. Nagyböjti ének: pl. Hozsanna: 58, 60, 63, 70, 82 stb. számú énekek
2. Szentírás-olvasás: választhatók János első levelének részei, vagy a vasárnapi, illetve a napi olvasmányok; vagy pl.: Iz 1,16-20; 42,1-7; 49,8-15; 50, 4
-9; 58,6-11; Jer 17,5-10; Mt 1, 16-18; 5,20-26;18; 21.35; 25,31-46; Lk 18,9-14;
3. Beszélgetés: hogyan éltük meg elhatározásainkat, milyen kegyelmet,
örömet éltünk meg ezáltal
4. Befejezés: akár saját szavainkkal megfogalmazott ima, akár a Miatyánk,
vagy egy ének.
Minél teljesebb odaadással éljük a Szent Negyvennapot, annál inkább
kell majd átmennünk kisebb nagyobb meghalásokon (nagypéntekeken), s
annál teljesebben fogunk egyesülni húsvét titkával: az értünk meghalt, s
halálában is a feltámadást hordozó Jézussal. És annál inkább tapasztaljuk a
Lélek kiáradását is saját lelkünkbe és családunkba. Ez a jó felkészülés húsvét ünnepére, és arra, hogy életünkben folyamatosan uralkodjék a feltámadás titka, a Feltámadott Jézus jelenlétének öröme.
- Tomka Ferenc atya -

BÖJTI FEGYELEM
Hamvazószerda és Nagypéntek szigorú böjti napok:
− Hústilalom (a hústól való tartózkodás a betöltött 14 éves kortól kötelező minden katolikus számára).
− Az étkezés csökkentése: a betöltött 21. életévtől a megkezdett 60-ig
(egyszer van teljesebb étkezés és kétszer némi étel fogyasztása).
Nagyböjt péntekjei:
− hústilalom van, és ajánlatos egyéb önmegtartóztatást is végezni, és keresztúti ájtatosságon résztvenni.
Az év többi péntekjein: vagy a hústól való tartózkodással, vagy ehelyett
az irgalmas szeretet (pl. beteglátogatás, alamizsna, adomány, segítés),
vagy jámbor áhítat valamely gyakorlatával tehetünk eleget a bűnbánat
isteni parancsának (pl. keresztút elimádkozása, szentségimádás, litánia).
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Házaspárok, családok keresztútja
1. állomás: Jézust halára ítélik
Jézusom! Segíts, hogy tudjak csendben maradni, nem védekezni, nem
magyarázkodni. Ne keressem a magam igazát. Ne ítélkezzem a másik
fölö+.
2. állomás: Jézus vállára veszi a keresztet
Jézusom! Segíts, hogy minden nap felismerjem – a házasságomban,
családomban jelentkező fájdalmakban – a keresztet, s hogy azokat átölelve, Hozzád csatlakozva, szerete+el tudjam hordozni, Hozzád hasonlóan
felajánlani: „érte, értük, másokért”…
3. állomás: Jézus először esik el a kereszĴel
Jézusom! Óvj meg a kísértésektől, a hűtlenségektől, az elbukásoktól. Segíts, hogy mindenben,
a kis dolgokban is hűséges tudjak lenni Hozzád,
házastársamhoz, családomhoz.
4. állomás: Jézus szent anyjával találkozik
Jézusom! Segíts, hogy a szülő-gyermek kapcsolatot a kölcsönös szeretetben tudjam, tudjuk megélni. Tudjam, tudjuk
egymást megérteni, tisztelni, a másságával együ+. Mária, égi Édesanyám!
Legyél te is segítségemre!
5. állomás: Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet vinni
Jézusom! Segíts, hogy mindig önként, örömmel, készségesen tudjam
társam, családom szolgálni, segíteni – ne kényszerűségből, ne csak a kötelességem teljesítve…
6. állomás: Veronika kendőt nyújt Jézusnak
Jézusom! Segíts, hogy észrevegyem társam, gyermekem, családtagjaim
szükségleteit. Tudjak alázatosan, bátran szolgálni…
7. állomás: Jézus másodszor esik el a kereszĴel
Jézusom! Segíts, hogy tudjak bocsánatot kérni, ha elestem, hibáztam. És
segíts, hogy tudjak megbocsátani: „ne nyugodjék le a nap haragotok fölöĴ”!
8. állomás: Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat
Jézusom! Segíts, hogy a házasságkötéskor te+ ígéreteim komolyan vegyem: „elfogadom a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságomat…” „Krisztusnak és az Ő Egyházának törvényei szerint nevelem őket”!
9. állomás: Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alaĴ
Jézusom! Segíts, erősíts a házasság szentsége által, hogy ne adjam fel,
tudjak mindig újrakezdeni, új szemmel nézni, új szívvel szeretni.
10. állomás: Jézust megfosztják ruháitól
Jézusom! Segíts, hogy a házasságban, családban – gyermeknevelésben
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– mindig szem elő+ tartsam a tisztaság erényét: gondolatban, szóban, cselekedetben.
11. állomás: Jézust a keresztre szegezik
Jézusom! Segíts, hogy a szeretetben ne
méricskéljek: meddig kell elmenni? Engedjem magam keresztre feszíteni, mindig lássam a szenvedés értelmét, értékét.
12. állomás: Jézus meghal a kereszten
Jézusom! Segíts, hogy az új parancsodat
meg tudjam élni: „Szeressétek egymást…
Nagyobb szeretete senkinek sincs annál,
mint aki életét adja…”. Tudjak, merjek
meghalni a saját akaratom, önző énem számára – szeretetből, szerete+el.
13. állomás: Jézus testét leveszik a keresztről és anyja ölébe helyezik
Jézusom! Segíts, erősítsd hitemet, hogy édesanyádhoz, Máriához hasonlóan tudjam fogadni a szenvedéseket, a „halálokat”. Tudjak bízni a
reménytelennek tűnő helyzetekben is…
14. állomás: Jézust sírba teszik
Jézusom! Segíts, hogy a halálban, a meghalásokban mindig lássam, és
megtapasztalhassam a feltámadást, lássam a végső célt, az örök boldogságot, a mennyországot.
- Károly atya -
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A Házasság hete
Plébániánkon is számos programon vehe+ek részt a házaspárok, melyek mind azt a célt
szolgálták, hogy a házasságok, házastársi kapcsolatok
erősödjenek, a házastársak
újult lelkesedéssel forduljanak
Isten és egymás felé, és ismerkedjen egymással a házaspárok nagy közössége is.
A lehetőségek között volt többek között két „házaspárok miséje”, házaspárok imáival, szolgálatával. A Házasság hete nyitányaként 38 házaspár
részesült külön áldásban és emléklapban. Új színfolt volt a közel 60 fővel
megrendezett „házaspárok ebédje”, melyen fiatal házasoktól az „59 éve
házas” párig sok házaspár, család összejött. Jó volt az ebéd és az azt követő
családi játékdélután alkalmával kicsit jobban megismerkedni, többet beszélgetni egymással.
Hétfő este tartottuk a
„Házaspárok estjét”, melyen szintén vegyes korosztályban beszélgethettünk a
házasság sok fontos kérdéséről. Sokat épültünk egymást hallgatva.
Kedden a ﬁatal házasok szervezésében gitáros énekekkel, imákkal átsző+ szentségimádást tarto+unk. Meglepetés volt és sokaknak ajándék,
hogy Károly atya a szentségimádás után (este fél 10 táján) még szentmisét is bemutato+. Közel húszan vehe+ünk részt a sok szempontból rendhagyó és megható szentmisén.
Csütörtökön este „Az aranyműves boltja” című ﬁlmet néztük meg közösen, amely Boldog II. János Pál pápa még pápasága elő+ írt műve. Nagyon tanulságos és mély gondolatok jö+ek elő a résztvevőkben a házassággal kapcsolatban a ﬁlmet nézve és az azt követő beszélgetésben.
A Házasság hete lezárásaként ismét „házaspárok miséje” volt templomunkban, ezú+al a ﬁatal házasok szolgálatával. A szentmise elején külön „házas” lelkiismeretvizsgálati szempontokat gondolha+unk végig:
10
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Ima, kapcsolat Istennel
Isten van-e az első helyen az életünkben? A közös és az egyéni imádság is méltó
helyet foglal-e el minden napunkban?
Beszédem
Beszélgetek-e házastársammal - mély, lelki-hitbéli
témákról is? Meggondolatlan, esetleg bántó szavakat, kijelentéseket szoktam-e mondani házastársamnak vagy házastársamról másoknak?
Szülők
Tisztelhető szülei vagyunk-e gyermekeinknek? Példát mutatunk-e nekik hit, erkölcs, kötelességteljesítés, szeretet terén?
Szeretet
Igyekszem-e elkerülni, hogy miaĴam sérüljön a
köztünk lévő szeretet?
Őszinteség
Őszinte vagyok-e minden helyzetben házastársamhoz?Megosztom-e vele örömeimet és fájdalmaimat?
Hűség
Igyekszem-e minden nap ajándék lenni házastársam számára? Elfogadom-e házastársamat hibáival, rossz tulajdonságaival együĴ?
Az előzetesen feliratkozó házaspárok és a Felelősök fórumának tagjai a
szentmise után ﬁnom ebéden és egy jó hangulatú délutánon vehe+ek
részt Úriban, Károly atya szülőfalujában. A jól-tartásunkról Károly atya
öccse és sógornője gondoskodtak, köszönjük vendégszeretetüket!
Délután az úri templomban imádkoztunk hazánkért, családjainkért is.
- C.V. -

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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EGYÜTTJÁRÓK A HÁZASSÁG HETÉBEN
Február harmadik hétvégéjén Kedvesemmel a
Chemin Neuf közösség által szerveze+
„Hogyan szerethetek szabadon?” mo+óval
hirdete+ iWúsági lelkinapon ve+ünk részt, ami
az emberi kapcsolatainkról szólt.
A Franciaországból indult missziós katolikus karizmatikus közösség immár negyven
éve tevékenykedik lelkesen a ﬁatalok, házaspárok evangelizációjáért.
Érdekes előadásokat, tanúságtételeket hallgatha+unk házaspároktól,
ﬁataloktól, illetve kiscsoportos megosztás is szerepelt a programban.
Nagyon tetsze+, hogy az egyik előadás után a ﬁúk, illetve a lányok két
külön csoportban kérdéseket tehe+ek fel az elhangzo+akkal kapcsolatban, vagy olyasmiről, ami foglalkozta+a őket. Lehetőségünk nyílt az
elcsendesülésre, imára is. A közös szentségimádáson, reggeli zsolozsmán és a záró szentmisén túl ki-ki választhato+ a hozzá legközelebb
álló lelki program közül, aszerint, mire volt éppen a legnagyobb szüksége. A lehetőségek közö+ volt a csendes ima, zenés dicsőítés, levélírás
Jézusnak, egy-egy kapcsolatunk felajánlása Jézusnak, illetve gyónás, és/
vagy lelki beszélgetés a közösség tagjaival egy-egy bennünket foglalkoztató kérdésről. Nagyon örülünk, hogy o+ lehe+ünk, mert nagyon
nagy élmény volt!
- Cs. Kati és B. Pisti -

Férj imája feleségéért
Mennyei Atya! Mélységes hálával köszönöm néked ezen a mai szép napon feleségemet, akit egykor a házasság szentségében nékem adtál. Ő az
életem legdrágább ajándéka. Köszönöm szerelmünk boldogságát, az
együ+ eltöltö+ éveket.
Mindazt az örömet, szépet, amit együ+ éltünk
át, és amit ő nyújto+
nékem.
Hála néked azért, hogy ő
le+ gyermekeim édesanyja. Őrizd meg jó
egész-ségben, hogy ezután is ő legyen életem
angyala,
boldogítója,
szépsége, kis családunk
12
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melegítő tűzhelye.
Legyen áldo+ minden fáradozása, gondoskodása, amit értem és gyermekeinkért
tesz és vállal. Eztán is ő legyen o+honunk
fénye. Adj neki további erőt, vidám kedvet értünk vállalt munkájához, hogy vele
együ+ nevelhessük fel gyermekeinket,
bocsáthassuk őket életük útjára.
Segíts Uram, hogy mindenkor hálás, jó,
hűséges férje maradjak. Soha ne kelljen
csalódnia bennem. Szeretetem, megértésem, együ+érzésem, nekik nyújto+ segítségem legyen a legszebb hála mindazért,
amit tőle kaptam. Ámen.

Feleség imája férjéért
Drága Jézusom! Hallgasd meg imámat,
amit most ezen a szép napon férjemért
mondok. Tudom, te adtad őt nekem,
amikor megismertem őt, és amikor oltárod előtt egybefonódott kezünk. Köszönöm néked az elmúlt, együtt töltött éveket. Köszönöm szerelmét, mellyel engem akart és ölelt magához. Köszönöm
munkáját, amit értem és kis családunkért
vállalt. Köszönöm gondoskodását, józan,
engem és gyermekeinket szerető szívét.
Add, hogy mindig őt szerető, hűséges felesége legyek. Tudjak megértő, olykor talán elnéző is lenni. Érezzek vele együtt örömében, bánatában, gondjaiban is. Türelmesen hallgassam meg,
adjak néki jó tanácsokat. Ha a gondok felhői ülnek homlokára, gyöngéd szeretetemmel, vidámságommal derítsek fényt, mosolyt arcára.
Tudom Uram, hogy felelős vagyok
lelkéért is. Sokat imádkozom érte,
hogy mindig közel legyen hozzád,
és az örökkévalóságban is együtt
lehessünk ott fenn nálad. Ámen.

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Beszélgetés ﬁatal házasokkal
Kissevich család
A házasság hete alkalmából megkérdeztük a Kissevich házaspárt, hogy
ők mit gondolnak a jó házasságról. Mit tudnának ajánlani a friss házasoknak. Szép beszélgetés alakult ki, ebből olvashatunk most.
Hogyan ismerkedtetek meg?
P: Székesfehérváron ismerkedtünk meg az Anthióchia közösségben, ez egy katolikus közösség.
Amikor Hajni bekerült a közösségbe, rögtön feltűnt a segítőkészsége és a lelkesedése. Próbáltam
neki többször is udvarolni, de hajthatatlan volt. Két csíksomlyói zarándoklatot is szerveztünk együ+.
Végül a második ilyen zarándoklat alkalmával „adta be a derekát” .
H: Igazából elő+e három évig barátok voltunk. Eleinte azért utasíto+am
vissza Petit, mert a szerzetesi hivatásra készültem évek óta. Aztán a zarándoklatokon megéreztük a Szentlélek és Szűz Mária jelenlétét. Ezek a
közös Istenélmények veze+ek minket egyre közelebb egymáshoz. Kapcsolatunk meghatározó eseményei is mind Mária-ünnepekhez köthetők.
Hogyan kerültetek erre a plébániára?
H: A Városmajorba jártunk szentmisére és ﬁatal házas közösségbe, de ide
költöztünk a környékre és innen sok idő volt visszajárni. Egy rorátéra
jö+ünk el először. Mise után Károly atya odajö+ hozzánk és bemutato+
Liptai Lacinak és Noéminek, akikről kiderült, hogy nagyon közel laknak
hozzánk. Behívtak minket agapéra és o+ is többen megszólíto+ak minket.
Úgy lá+uk, hogy ez egy nagyon jó és nyito+ közösség, ezért elkezdtünk
ide járni.
Mitől működik jól egy házasság, illetve család?
P: Van egy jelünk :)---0---(: A két mosolygós fej minket jelöl, a középen
lévő kör pedig Istent. Ahogy a jel is mutatja: minél közelebb vagyunk Istenhez, annál közelebb vagyunk egymáshoz. Ezt a hétköznapokban is
megtapasztaljuk, és próbálunk e szerint élni és Palkót is így nevelni. Fontos, hogy Isten jelen legyen a családunkban, hogy mindig tudjuk, hogy
nem hárman, hanem négyen vagyunk. Fontos a közös imádság, éneklés,
Szentírásolvasás. Egyszer hallo+uk, hogy a sátán mindent tud utánozni,
14
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kivéve az egységet, ezért sokat imádkozunk az egységért, az egymás közö+i egységért is.
H: A házasság hetében közösen mentünk gyónni. Máskor is együ+ kellene menni, mert jobban működik a házasság, ha egyszerre kerülünk
„topra”. Igyekszünk a házassággal, párkapcsola+al, határainkkal kapcsolatos könyveket olvasni és beszélgetni róluk. Ilyenkor feljönnek olyan témák is, amelyek nem kerülnének szóba. Például ezeknek a könyveknek a
hatására családi fontossági sorrendet és heti tervet készítünk, amibe beiktatunk ke+esben töltö+ minőségi időt, sportot, kikapcsolódást is. Még ha
nem is sikerül mindig betartani a szépen megterveze+ ütemtervet, ezek a
közös alkalmak segítenek minket kiegyensúlyozo+abb férjjé, illetve
feleséggé válni.
Mit jelente? számotokra és milyen változást hozo? az életetekbe kisﬁatok, Palkó érkezése?
P: Palkóra mindig úgy tekintünk, mint egy Istentől jö+ ajándékcsomagra,
amit szépen lassan bontunk csak ki és mindig tartogat újabb meglepetéseket. Ha csak a névadását tekintjük, már az is ʺcsodaʺ volt: egy este épp Pál
apostol leveleiből olvastunk, majd ez után, éjjel álmomban papként
lá+am őt, amint kisgyerekek húzogatják a reverendáját és Pali atyának
hívják. Ennek nyomán neveztük Pálnak. Így már pocaklakóként Szent
Pál, II. János Pál pápa és Pio atya oltalmába helyeztük. A hétköznapjaink
menete természetesen gyökeresen megváltozo+: pl. az esti közös ima eleinte nehezen volt beépíthető a napirendbe, de ahogy Palkó növekszik
ʺkorban és bölcsességbenʺ, egyre inkább kivitelezhető. Megváltozo+ a
családban betöltö+ szerepünk is, már nem csak férj és feleség vagyunk,
hanem édesapa és édesanya. Másfajta felelősséget, másfajta odaﬁgyelést
kíván tőlünk. Még tudatosabb és hitelesebb életet, hiszen Palkó minket
utánoz mindenben; az Istenkapcsolata is most alakul ki, rajtunk keresztül.
H: Igyekszünk odaﬁgyelni a helyes fontossági sorrendre: Isten, házastársam, gyerekem. Ha felcserélődnek, akkor rögtön érezzük, hogy valami
nincs rendben. Például az utóbbi időben elég kevés idő maradt az együ+
töltö+ minőségi időre, ezt felismertük és elhatároztuk, hogy heti háromszor másfél-két órát együ+ töltünk. Ennek a megvalósításához kreativitásra és összeszede+ségre van szükség, na meg a kedves dédszülőkre,
akik vigyáznak Palkóra. Összességében, kiteljesede+ az életünk Palkóval,
de teljesen át is rendeződö+. Olyan mint egy költözéskor: szépen lassan
minden a helyére kerül.
Köszönjük a válaszokat, reméljük nagyon szép házasságok épülnek így
és sok pár lép Istennel boldog és tartós családi élet útjára. Sokat meríthetünk az elhangzo?akból!
Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk k- Bőjthe Máté, Pintér Kriszti www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Lelkipásztori napok Egerben
2014. január 27-30-ig rendezték meg ismét az Országos Lelkipásztori Napokat Egerben, melynek mottója: „Emeljétek föl fejeteket, és nézzétek a szántóföldeket, megértek már az aratásra..” (Jn 4,35)
Evangelizálás a világ felé – a 4 nap témái
a teljesség igénye nélkül:
- Az evangelizálás bibliai alapjai
- Kiknek szól az evangelizáció?
- Hogyan evangelizáljunk?
Az Úr üdvözítő szeretetét tovább kell adnunk! Mindenkinek evangelizálnia kell –
keresztsége által meghívást kap mindenki. Nagy a felelősség – nem hivatkozhatom arra, hogy nem értek hozzá.
A küldetés (misszió) (Jn 20,21):
„Amint engem küld az Atya, én is úgy küldelek titeket.”
Átad, átadás: az Atya - a Fiúnak: az apostolok – az első közösségeknek, a
keresztények – a még nem hívőknek; a Fiú – az Atyának: személytől – személyig (lélektől - lélekig).
És hogyan? – udvariasan, alázatosan, élő hittel – nem téríteni akarunk.
Evangelizáció a plébániai gyakorlatban: Léte - öröm és közösség.
Ha az Isten öröme nem csordultig van bennem, nem tudok evangelizálni!
Lángoló életté kell válnom! Mi az öröm? A legfelsőbb találkozás Istennel.
És a közösség? Legyen Krisztust sugárzó közösség, ahol „meglátható”
Jézus. A plébánia a közösségek közössége, ahova inni mennek a hívek
(Boldog II. János Pál pápa gondolata).
Olyan befogadó közösség tudunk-e lenni, ahova minden „kívüllévőt” be
tudunk fogadni? Ha a magányos ember nem tud megmaradni a közösségünkben – ott valami nem jó! „Arról fognak megismerni benneteket, hogy szeretitek egymást.” Tegyél valami többet a szeretetben! Szeresd az ellenségedet! Nincs? – Akkor azt, aki a legkevésbé kedves neked.
A négy nap előadói nagy szeretettel idéztek nem is keveset Ferenc pápa
apostoli buzdításából az Evangelii Gaudiumból. Minden délelőtt szentmise, este pedig szentségimádás adta a még szorosabb kapcsolatot Jézussal.
És mit hoztunk haza?
Hála, hogy Egerben Jézus munkatársai lehettünk (226-an). Ha Jézus hív menni kell – ez Isten kérésére kimondott IGEN! Meghív, hogy adjuk tovább a hírt – az örömhír örömét! Legyünk dicsőítők! Jézus legyen életünk
középpontjában. Éljünk úgy, hogy „kilássék” belőlünk Jézus!
- Burányi házaspár 16
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Könyvajánló: Családi kupaktanácsok
Az Új Város Kiadó Családi zsebkönyvek sorozatának legújabb kötete Tóth Pál
„Családi kupaktanácsok” című munkája, amely segíti a házaspárokat, családokat, a
termékeny és gyümölcsöző kommunikációban. A könyv Vita vagy párbeszéd című
fejezetéből idézünk:
Foglaljuk most össze azokat a legfontosabb szabályokat, amelyeket érdemes
követnünk egy családi kupaktanács során.
Légy jelen!
Ha komolyan akarod venni a családi kupaktanácsot, akkor mutasd ezt ki
külsőleg is, és hagyj fel mindennel, ami elvonja a figyelmedet. Kapcsold ki a
mobilodat és a laptopodat.
Figyelj alaposan!
A másik igazi, figyelmes meghallgatása nagy művészet, amit sokat kell
gyakorolni, de nagyon megéri. Hallgasd meg alaposan azt, aki szól, mielőtt
kifejtenéd a saját álláspontodat. Ne szakítsd félbe, hagyd, hogy befejezze,
amit mondani akar. Add tanújelét annak, hogy figyelsz, akkor is, ha nem
értesz egyet azzal, amit a másik mond. Mielőtt bármit is mondanál, fogadd
be azt, aki beszél.
Tanúsíts tiszteletet és tapintatot!
Válogasd meg a szavaidat, ügyelj a testbeszédre. Kerüld a grimaszokat, a
fejcsóválást, a többiekkel való összekacsintást, a gúnyos megjegyzéseket.
Vállald saját véleményedet!
Ne tegyél általános kijelentéseket, mint például „Ezt mindenki tudja”, „Ez
nyilvánvaló”, mert ezzel lebecsülöd vagy megszégyeníted a többieket. Inkább így beszélj: „Én azt gondolom, hogy…” „Ezt némiképp másképp látom…” Légy nyitott arra, hogy megváltoztasd az álláspontodat, ha az indokolt. Ne ragaszkodj büszkeségből vagy merevségből nézeteidhez. ha így
teszel, a többiek jobban oda fognak figyelni rád és nem fognak védekező
magatartást felvenni irányodba.
Légy nyílt!
Kerüld a célzásokat és a ködös fogalmazásokat, a többiek háta mögötti öszszefogást. Az indirekt kommunikációval elkerülhetjük a feszültségeket és
konfliktusokat, de nem oldjuk meg a problémákat. Nézz szembe a konfliktusokkal és próbáld szeretettel megoldani azokat.
Légy együttműködő!
Munkálkodj teljes szívvel a mások által javasolt téma megbeszélésében és a
megoldások keresésében. Keresd az egyetértést a többiekkel.
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Gyalogtúrák
MÁTRA: A 2014-es
év első túráján 25-en
voltunk Magyarország „tetején”, Kékestetőn. Mielőtt indultunk volna, elolvastuk az életigét.
„Ha éljük az igét, akkor Krisztus igéi életre kelnek bennünk,
élő igékké leszünk.
Ennek egyik gyümölcse, hogy Jézus megszületik bennünk és közöttünk.”
Evvel az útravalóval megpakolva indultunk neki a hegynek. Alkalmunk
nyílt egymással mélyebben megismerkedni a beszélgetések által. Gyönyörű
„tavaszi” napsütéses időben volt részünk a januári télben.
- Bőjthe Balázs PILIS: Valóban szép nap volt, mint a többi kirándulós nap. Csodálatos
erdei utakon jártunk, amit olykor madárcsicsergés kísért. A reggeli párás,
csöpörgős, borús idő is szépen kijavult. Az erdő nyugodtsága, szépsége
feledtetni tudta egy
időre a mindennapok problémáját, a
gondokat. A kirándulók
közössége
mindig jó hangulatot teremt. Az életigéről való elmélkedés mindig sok jó
gondolatot ébreszt
mindannyiunkban. A nap végére kellemesen elfáradtunk.
Köszönöm Istennek, hogy elvezete+ hozzátok, hogy befogadtatok, hogy
elfogadtatok. Köszönöm, hogy Rátok találtam, mert így tudom, hogy
nem vagyok egyedül.
- Rákné Jutka 18
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Miért vigyünk komatálat?
Valamikor a komaasszonyok a frissen szült asszonynak (aki lehet testvér,
rokon, szomszéd vagy jó barátné) ebédet vi+ek napokon át beosztva a
gyermekágyas időszakban, hogy az anyuka pihenhessen és beleszokjon a
babázásba. A szoptató anyáról való gondoskodással biztosíto+ák, hogy
az anya minél gyorsabban megerősödjön a szülés után, s minél tovább
tudja szoptatni gyermekét.
A komatálazás közösségünkben már
három éve működik. A komatál szervezője e-mailben, illetve a templomi faliújságon hívja fel a Testvérek figyelmét,
hogy az újszülött családját ilyen módon
is segíthetik, szerethetik.
A tájékoztatóban megtalálhatók az
információk, hogy mikor, milyen típusú ebédre lenne szükség, mekkora adagra, milyen ételek kerülendők, hogyan és melyik napszakban lehet elju+atni az ételt a családhoz stb. Jelentkezni kell a megado+ táblázatban vagy a szervezőn keresztül, a megjegyzésben megjelölve az ételt, ezzel elkerülve, hogy a család egymást követő
napokon ugyanazt egye. Igyekezzünk, hogy amennyire tőlünk telik és
lehetőségeink engedik, főztünk valóban ajándék legyen!
Komatálat adóként, s jelenleg is kapóként elmondhatom, hogy valóban
nagy segítség, hogy ebédet kap a kismama és családja, hiszen a kisbaba
ellátása néha nagyon kimerítő tud lenni. Ugyanakkor egyszer-egyszer több
embernek főzni nem nagy feladat, s a megajándékozott anyukák nagyon
hálásak a személyes látogatásért is.
Ne féljünk attól, hogy csak kicsit vagy egyáltalán nem ismerjük a családot, akinek komatálat viszünk! Legyen ez is a közösségépítés része! Szánjunk időt arra, hogy ne csak beadjuk az ételt, hanem töltsünk ott időt, beszélgessünk a családdal! Új ismeretségek alakulhatnak ki, a kisgyermekes
családokon kívül a korábban született testvérek is bekapcsolódhatnak, nem
feltétlenül egy komplett ebéddel, hanem akár egy tálca sütivel, vagy gyümölccsel is lehet „szeretni” és a babázásra is egy jó alkalom!
- Török Ági -

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Ferenc pápa üzenete a Betegek 22. világnapjára
„Nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért.” (1Jn 3,16)
Kedves Testvéreim!
1. (…) Az Egyház a szenvedő
Krisztus különleges jelenlétét
ismeri fel bennetek, kedves betegek. Azaz: a szenvedésünk
melle+, sőt azon belül, o+ van
Jézus szenvedése, aki velünk
hordozza terhünket és kinyilatkoztatja annak értelmét. Amikor Isten Fia vállalta, hogy keresztre feszítsék, lerombolta a szenvedés
magányát és megvilágíto+a sötétségét. Ily módon Isten irántunk való szeretetének misztériuma elő+ állunk, amely reménnyel és bátorsággal tölt
el minket: reménnyel, mert Isten szeretet-tervében a fájdalom éjjele is
megnyílik a húsvéti fényre; bátorsággal, hogy minden viszontagsággal az
ő társaságában, vele egyesülve nézzünk szembe.
2. Isten emberré le+ Fia nem ve+e el az ember életéből a betegséget és a
szenvedést, hanem magára véve, átformálta és új távlatot ado+ neki. Új
távlatot, mert már nem a szenvedésé az utolsó szó, hanem az új, teljességben való életé. Átformálta, így a Krisztussal való egységben a betegség és
a szenvedés negatívumai pozitívvá válhatnak. Jézus az út, és az ő Lelkével követhetjük őt. Ahogy az Atya a Fiát szeretetből adta oda, és a Fiú
önmagát ugyanazzal a szerete+el adta oda, mi is szerethetjük embertársainkat úgy, ahogy Isten szerete+ bennünket, odaadva életünket testvéreinkért. Ezáltal a jó Istenben való hit jósággá válik, a megfeszíte+ Krisztusba
vete+ hit erővé válik ahhoz, hogy a legvégsőkig tudjunk szeretni, és az
ellenségeinket is. A Krisztusban való hit hitelességét önmagunk odaadása, a felebarát iránti szeretet bizonyítja, különösen azok felé, akik nem
érdemlik meg, akik szenvednek, és akik kirekeszte+ek.
3. A keresztségünkből és bérmálásunkból fakadóan arra vagyunk hivatva, hogy olyanok legyünk, mint Krisztus, minden szenvedő irgalmas szamaritánusa. „A szeretetet arról ismerjük fel, hogy ő életét adta értünk.
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Nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért” (1Jn 3,16). Amikor gyengéden odafordulunk azokhoz, akiknek gondoskodásra van szükségük, akkor a reményt és Isten mosolyát visszük a világ ellentétei közé.
Amikor a mások iránti nagylelkű odaadás alakítja cselekedeteinket, akkor
teret adunk Krisztus Szívének, amely átmelegít bennünket. Ezáltal elősegítjük Isten országának eljövetelét.
4. Ahhoz, hogy növekedjünk a gyengédségben és a tapintatos, másikat
tiszteletben tartó szeretetben, egy keresztény példakép áll elő+ünk, akire
bizonyossággal tekinthetünk. Ő Jézus Anyja és a mi Anyánk, aki odaﬁgyel Isten hangjára és gyermekeinek szükségleteire és nehézségeire. Mária, a benne megtestesülő isteni irgalmasságtól ösztönözve elfelejti önmagát és Galileából Júdeába siet, hogy találkozzon unokanővérével, Erzsébe+el és segítsen neki. A kánai menyegzőn közbenjár Fiánál, amikor látja,
hogy elfogy az ünnepi bor. Élete zarándoklata során szívében hordja az
öreg Simeon szavait, amelyek előre hírül adják neki, hogy majd tőr járja
át lelkét; és lelki erősséggel marad Jézus keresztjének lábánál. Ő tudja,
hogyan lehet végigjárni ezt az utat, ezért ő az Anyja minden betegnek és
szenvedőnek. Bizalommal, gyermeki tisztele+el és azzal a bizonyossággal
fordulhatunk hozzá, hogy ő segít nekünk, támogat minket és nem hagy el
bennünket. Ő a Feltámadt Megfeszíte+ Anyja: keresztjeink melle+ marad,
és kísér minket utunkon a feltámadás és a teljes élet felé.
5. Szent János, a tanítvány, aki Máriával állt a kereszt lábánál, visszavezet
minket a hit és a szeretet forrásához, Isten szívéhez, aki „szeretet” (1Jn
4,8.16), és emlékeztet, hogy nem szerethetjük Istent, ha nem szeretjük a
testvéreket. Aki Máriával a kereszt ala+ áll, az megtanul úgy szeretni,
mint Jézus. A kereszt „Isten irántunk való hűséges szeretetének bizonyossága. Olyan nagy ez a szeretet, hogy belép bűnünkbe és megbocsájtja azt;
belép szenvedésünkbe és erőt ad, hogy hordozni tudjuk; belép a halálba
is, hogy legyőzze és üdvözítsen minket… Krisztus keresztje arra is hív,
hogy hagyjuk magunkat megragadni e+ől a szerete+ől, arra tanít, hogy
mindig irgalommal és szerete+el tekintsünk a másikra, különösen arra,
aki szenved, akinek segítségre van szüksége.” (...).
A betegek 22. világnapját Szűz Mária közbenjárására bízom: segítse a
betegeket, hogy szenvedésüket közösségben éljék meg Jézus Krisztussal,
és támogassa azokat, akik gondoskodnak róluk. (…)
Vatikán, 2013. december 6.
- Ferenc pápa www.rozsafuzerkiralyneja.hu

21

A templom mindannyiunké, de ki takarítja?
Kedves ROKI-s Testvérek!
A templom (és plébánia) mindannyiunké, ezért közös érdekünk és felelősségünk, hogy mindig szép, tiszta és rendeze+ legyen. Szerete+el kérünk benneteket, hogy ha lehetőségetek engedi, akkor segítsétek a Liturgikus Munkacsoport önkénteseinek munkáját.
A templom és a plébánia körüli főbb feladatok a következők:
- minden szombaton reggel kb. ½ 8-tól 9 óráig templomtakarítás,
- minden pénteken virágok vásárlása a virágpiacon, azok szállítása kézben BKV-n, (nagyobb ünnepek elő+ autós segítség lenne szükséges!),
- alkalmanként oltárterítő-mosás, -vasalás,
- alkalmanként papi és ministránsruhák mosása, vasalása,
- egyéb használati tárgyak mosása, vasalása,
- oltárszolgálat /ministrálás, felolvasás, perselyezés, stb./,
- a templom és a plébánia takarítása,
- a templom- és plébániakert rendbentartása,
- havazásos napokon hólapátolás, járdaszórás, stb.
Szerete+el és köszöne+el várjuk a segítőket minden korosztályból!
Liturgikus Munkacsoport
Érdeklődni és jelentkezni lehet személyesen:
Akli Istvánné /Jutkánál/ és Bicsák Péter gondnok-sekrestyésnél
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Életképek
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Koncert nyugdíjasoknak

NAPTÁRUNK

Február 1-jén megtelt a
hi+anterem, ahol Kővári Ági
tanítványai adtak ajándékkoncertet nyugdíjasaink
számára.
Széles repertoárt muta+ak
be furulyán, pikolón és fuvolán. Hallha+unk például
Spanyol táncot, a Figaró házasságából részletet, Pergolesi művét, a Legyetek jók ha tudtok című ﬁlm zenéjének a névadó dallamát, sőt még a
Star Wars-ból is részletet... Koncert után szeretetlakoma volt, ahol alkalmunk nyílt egymással megismerkedni és egy jót beszélgetni. Nagyon jó
hangulatban telt a délután. - Bokros Vera -

MÁRCIUS
1. Túra
8. Nagyböjti lelkinap
15. Egésznapos szentségimádás
18. Férjek megáldása
25. Gyermekre vágyók/várók megáldása
27. Képviselőtestület alakuló ülése
ÁPRILIS
5. Túra
13. Virágvasárnap

Boldog Gizella Kör
Minden szombaton du. 3-5-ig összejönnek a plébánián a kézimunkázni
szerető, illetve az azt tanulni szándékozó ﬁatal és korábban születe+ lányok, asszonyok. Bármikor lehet
hozzájuk csatlakozni, mindenkit szerete+el várnak!
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Rózsafüzér csoportjaink életéből
Szent Erzsébet Rózsafüzér Csoport
A Szent Erzsébet Rózsafüzér Csoport 2. imaóráját január 25-én tarto+uk.
Azzal az örömmel szerveződö+ az imaóra, hogy megéreztük az első alkalomkor az együ+lét, az együ+ imádkozás hangulatát, lényegét.
A 2. imaórára már tízen mondtak igent, és csak egy beteg nem tudo+ eljönni. Aznap volt Pál megtérésének ünnepe. Ez jó minta volt arra, hogy
mi is „megtérjünk” (azaz: hagyományt teremtsünk a rózsafüzér csoportunk rendszeres találkozásaira).
Mint keresztény ember - jó, ha bennünk is érlelődik elhatározás valamiféle pálfordulásra! Úgy legyen!
Mindenki saját egyéni szándékára mondta az ő imáját, de imádkoztunk
pásztorunkért - Károly atyáért, plébániánk betegeiért, a családokért, gyermekekért. Volt közben vers - Szt. Pál megtérése c. verset István mondta
el, ami nagyon ille+ az ünnephez. Polgár Zsuzsi is hozo+ egy verset ajándékképpen a csoport tagjainak, az is elhangzo+. Énekeltünk a héten
születésnapjukat ünneplőkért is. S végül Varga Angéla gyönyörű Máriás
éneket énekelt nekünk - ez volt az ő névnapi ajándéka felénk.
Hamar eltelt imádságos lelküle+el ez az egy óra, hála: Jézus köztünk volt!
- Burányiné Évi Szent Margit Rózsafüzér Csoport

Havonta tartja imaösszejöveteleit a plébánián a Szt. Margit csoport is

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Képviselő-testület választás 2014
Plébániánk képviselő-testületének ötéves mandátuma márciusban lejár,
ezért február elején megkezdtük az új képviselő-testület megválasztását.
Az első forduló a jelöltek ajánlásáról szólt, köszönöm mindazoknak, akik
közösségünkért érze+ felelősséggel leadták jelöltajánló lapjukat. Az így
összeállt Jelöltlista tagjai közül kerülnek majd ki az új képviselő-testület
tagjai. Kérek mindenkit, hogy a Képviselő-testület választás második fordulójában is aktívan vegyen részt! A plébánián és a sekrestyében elhelyeze+ szavazólapokon szereplő jelöltek közül mindenki 7 nevet jelölhet
meg. A szavazatok leadhatók március 2-16. közö+ .
Az alábbiakban olvashatunk egy rövid tájékoztatást arról, hogy ki lehet a
képviselő-testület tagja és mi a feladata a képviselőknek.
A Képviselő-testület feladatai:
- A plébániai közösségben uralkodó szeretet és egyetértés (egység) ápolása, építése.
- A plébániai közösség célkitűzéseinek előmozdítása, Istentől és az Egyháztól kapo+ küldetésének szellemében.
- Feladatait a plébános által összehívo+ gyűléseken tárgyalja meg (a képviselők a plébános tanácsadói, segítői).
- Két nagy területen munkálkodik, s így két bizo+ságot alkot: lelkipásztorkodási és gazdasági bizo+ság.
- A feladatokat munkacsoportokban (pl. karitász, liturgikus, család, kulturális, stb.) végzi, melyek vezetőit a plébános jelöli ki.
Ki lehet a Képviselő-testület tagja?
- Aki rendszeresen szoko+ gyónni, áldozni.
- Ismerten vallásos és tevékeny hívő, aki valódi feladatot lát majd megbízatásában és vállalja a vele járó munkát.
- Példaadó egyéni és családi életet él.
- Apostoli lelkületű, józan ítélőképességű és fegyelmeze+ tárgyalókészséggel rendelkezik.
- Az egyházi hozzájárulást (egyházi adó) ﬁzeti.
- Életkora 18 és 70 év közö+ van.
Nagy Károly plébános
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Imádkozzunk!
A Pápa áprilisi imaszándéka:
Egyetemes: Hogy a kormányok előmozdítsák a teremtett világ védelmét és
a természetes javak és erőforrások méltányos megosztását.
Az evangelizálásért: Hogy a feltámadt
Krisztus töltse el reménységgel mindazok szívét, akiket gyötrődés és betegség
tesz próbára.

MÁRCIUS „Ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben, amint
én is megtartottam Atyám parancsait, és
szeretetében maradok.” (Jn 15,10)

ÁPRILIS „Új parancsot adok nektek:
Szeressétek egymást! Amint én szerettelek
benneteket, úgy szeressétek ti is
egymást!” (Jn 13,54)

ÉLETIGE

A Pápa márciusi imaszándékai
Egyetemes: Hogy valamennyi kultúrában tartsák tiszteletben a nők jogait
és méltóságát.
Az evangelizálásért: Hogy számos
fiatal fogadja el az Úr arra szóló hívását, hogy életüket az evangélium hirdetésének szenteljék.

A plébános imaszándékai a rózsafüzér csoportok részére:
MÁRCIUS
ÖRVENDETES
- A gyermekre vágyó/váró családokért
VILÁGOSSÁG
- A gyermekek keresztény neveléséért
FÁJDALMAS
- Hogy a betegek kenetét felkészült
lelkülettel kérjük és fogadjuk
DICSŐSÉGES
- A komoly problémákkal küzdő
házasságokért, családokért

KERESZTSÉG

ÁPRILIS
ÖRVENDETES
- Az első gyónásukra készülőkért
VILÁGOSSÁG
- Az Egyházat, az Egyházban szolgáló
családokért
FÁJDALMAS
- Hogy ne nagyböjti keresztények kkk
legyünk (Ferenc p.)
DICSŐSÉGES
- Hogy az evangélium örömét tudjuk
sugározni környezetünkben (Ferenc p.)
HÁZASSÁG

SZENTSÉGEK

Liptai Imre László

Török Péter

Jakab Viktor
- Dallos Annamária
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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SZENTMISÉK RENDJE
RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNÉJA
TEMPLOM
(XIV. Thököly út 58..)

P I   :
HÉTFŐ és KEDD:
8 – 10 óráig
SZERDA és PÉNTEK: 15 – 17 óráig
Tel.: 460-06-06 (irodaidőben hívható)
Fax: 460-06-05
E-mail: iroda@rozsafuzerkiralyneja.hu

VJKLMNJO:
de. 10 óra és este 6 óra
HѼѡјҦѧћюѝќјќћ
Sze és Szo: reggel 7 órakor
H, K, Cs és P: este 6 órakor
Urnalátogatás
A szentmisék előtt és alatt

T  

  

Címünk: 1146 Budapest, Thököly út 56.
Honlapunk: www.rozsafuzerkiralyneja.hu
Bankszámlaszámaink:
OTP 11714006-20050454
CIB 10701049-47209503-51100005

S

:

♦ Plébániai

közösségünk havi közös
szentségimádása: minden

M¦ùÙÊ» N¦ùÝÝþÊÄù
K ÖÊ½Ä

elsıpénteken - az esti mise után

(VII. Damjanich u. 50.)

♦ minden

Vasárnap és péntek
reggel 8 óra

szentmise után fél 8-ig (csendes)
♦ minden hó 2. kedd este fél 9-tıl fél 10-ig
(gitáros énekekkel)

 KERESZTÚT 
Nagyböjt minden péntekjén
az esti szentmise
után közösen
imádkozzuk a
keresztutat
templomunkban
- utána szentségimádás a szokott
módon fél 8-ig.
Örömmel fogadjuk, ha kb.
150 Ft adománnyal hozzá tud
járulni újságunk előállítási
költségeihez.

♦ minden

további péntek este:

hó 2. vasárnapján:

de. 11 órától engesztelı imaóra

R I :
♦

az esti szentmisék elıtt 5 órától

G :
♦a

szentmisék elıtt vagy az atyával
elıre egyeztetve külön idıpontban is

Nagy Károly plébános
Mobil: 06-30/701-9897
E-mail: nk@rozsafuzerkiralyneja.hu

Felelıs kiadó: Nagy Károly plébános
Szerkesztı: Capdeboné Szabó Viktória
E-mail:
capdebone@gmail.com
Közremőködik a Kommunikációs Munkacsoport
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