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JÖJJ, SZENTLÉLEK!
100 éves templomunkban, ki tudná megmondani, hogy már
hányszor hangzott el a „Jöjj, Szentlélek Úristen…”. Most újra
hívjuk, kérjük, az új hittanos év kezdetén.
Kérjük, mert szükségünk van a vezetésére. Saját életünkben,
de körülöttünk talán még inkább látjuk, hogy a gonoszlélek
hívás nélkül is mesterkedik, mennyi összevisszaság van a
világban, mennyien tévelyegnek – milyen könnyű eltévedni
– mennyien nem a helyes (az üdvösség felé vezető) úton járnak…
Új hittanos évet kezdünk és kérjük a Szentlelket, hogy Ő vezessen bennünket! Ne a
„jó szándékú” (vagy éppen nem keresztény gondolkodású) szomszéd, munkatárs,
barát, ne a „mai világ”, a média, az önző én… Jöjj, Szentlélek!
Hittanra is azért jövünk, járunk, hogy az Egyház tanítására figyelve lássuk, halljuk,
mi a helyes, mi a jó, az igazán boldogító, mi az igazi megoldás életünk megoldatlanságaira… És konkrét útmutatást kapva növekedhessünk az életszentségben, a
szentháromságos életet gyakorolva szeretet-közösségben – amire teremtve vagyunk!
Jöjj, Szentlélek! Irányíts, vezess bennünket, közösségünket, hogy Isten terve valósuljon bennünk és köztünk!
– Nagy Károly plébános –
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Kezdődnek a hi anórák
Ahhoz képest, hogy nyolc évvel ezelőtt még csak három
óvodással és egy bölcsissel kezdtük a tanévnyitót, hála
Istennek, évről évre egyre szaporodik a gyermekek száma (közben sajnos sokan elköltöztek!). Emellett, - ami
külön öröm - hogy a fiatalok, felnőttek minden évben
komoly létszámmal vesznek részt a különböző hittanokon, „tovább-képzéseken” (jóval többen, mint a gyermekek!). Mindig örülök a hűségeseknek, akik régóta kitartanak, szorgalmasan járnak hittanra és így is építői köAz első hittanos
zösségünknek… De hála Istennek, mindig vannak, jöngyermekek 2007-ben nek újabb testvérek, akik érdeklődnek, bekapcsolódnak
plébániai közösségünk, ill. az egyházunk életébe. Sokat idézem az Apostolok Cselekedeteit: „Az Úr pedig naponként vezetett hozzájuk olyanokat,
akik hagyták, hogy megmentsék őket.” (2,42-47). Mindnyájan megmentésre
szorulunk. Ezért gyűjtötte és gyűjti maga köré, közösségbe ma is azokat,
akik elfogadják. Fontos Jézus köré gyűlnünk és Vele élnünk!

Egyre több a gyermek - 2015

Hívjunk, bátorítsunk, szólítsunk meg minél többeket! Többen úgy kerültek
közénk, hogy valaki megszólította, hívta őket. És nem egy van köztük, aki
hónapokat, éveket várt erre! E sorokon keresztül én is hívok, bátorítok és
várok mindenkit, aki még csak a vasárnapi miséken üldögél, hogy jöjjön,
lépje át plébániánk küszöbét is. Mert kereszténynek lenni azt jelenti, hogy
közösségben, az Egyházban élünk, közünk van egymáshoz és együtt haladunk, egymást segítve, egymás hitén épülve – mint Isten vándorló, újszövetségi népe, – az örök haza felé.
– plébános –
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Új tanév - másként
Minden nap újra lehet kezdeni, de az új tanév mindenki számára komoly
lehetőség!
⇒ Ugye rendszeresen fogsz gyónni (1-2 havonként), áldozni?
⇒ Ugye nem fogsz elkésni a szentmisékről?
⇒ Ugye fogsz járni a hiDanórákra?
⇒ Ugye mindig, mindenben a szeretetre törekszel: nem pletykálkodsz, nem ellenzéki szerepet játszol, az egységre törekszel? Ugye
építed és nem rombolod a közösséget, Krisztus Egyházát?
⇒ Ugye őszinte leszel (nem mások háta mögöD, hanem személyesen,
akire tartozik)?
⇒ Ugye részt veszel, bekapcsolódsz a közösségi összejövetelekbe?
⇒ Ugye önként, minden felkérés nélkül keresed, hogyan tudnál tevékeny tagja lenni a plébániai közösségnek?
⇒ Ugye szolgálataiddal is fogod jelezni, hogy közösségünk élő tagja
vagy? Pl. A szentségimádásokon, a közös rózsafüzér imákon való
részvételeddel, szentmiséken a felolvasással, ének, ministrálás, takarítás, mosás, vasalás, stb. – amihez talentumod, időd, erőd van…
⇒ Ugye a plébánián is fogsz segíteni? Takarítás – hiDantermek, közös
helyiségek, kert rendezés, adminisztrációs munkák, stb.…
⇒ Ugye továbbra is ﬁzeted az egyházi adót, egyházi hozzájárulást
(bevételed 1%-át – személyesen, átutalással, csekken – ahogy neked
jó)? - Ezzel is kifejezve, hogy közénk, plébániánk családjához tartozol?!
⇒ Ugye… még sok lehetőség van? Meglátod, megkérdezed?
⇒ Ugye, köszönet mindazoknak, akik mindezeket eddig is komolyan
veDék (bármennyit is belőlük)?! Igen! Isten ﬁzesse meg!
Nagyszülők megáldása
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Könyörgések tanév elején
1. Az Egyházért – Ferenc pápáért, Péter
püspökünkért, papjainkért – könyörgünk
Hozzád, Istenünk! Add, hogy továbbra is
a Jézus Krisztus által kijelölt úton vezessenek minket földi életünk során! Hallgass
meg, Urunk!
2. A hiDanos gyermekekért könyörgünk
Hozzád, Istenünk! Ők lesznek a jövő Egyházának tagjai. Add, hogy szent Igédet és
Egyházunk hagyományát átvéve, az életszentség sugárzó példaképeivé váljanak! Hallgass meg, Urunk!
3. A hitoktatókért könyörgünk Hozzád, Istenünk!
Add, hogy életükkel hiteles
példaként szolgáljanak tanítványaik előD, segítsék, és ne
hátráltassák őket a feléd vezető keskeny úton! Hallgass
meg, Urunk!
4. Az óvónőkért, iskolai tanítókért, tanárokért könyörgünk Hozzád, Istenünk! Add, hogy kölcsönös szereteDel együD tudjanak működni a hitoktatókkal, és egymás munkáját segítsék! Hallgass meg, Urunk!
5. A szülőkért és nevelőkért
könyörgünk Hozzád, Istenünk! Te tudod, hogy ők milyen szenvedéseken mentek
keresztül életük során. Add,
hogy a megpróbáltatásokban
felismerjenek Téged, és gyermekeik példájukon okulva
hozzád térjenek! Hallgass
meg, Urunk!
6. Plébániai közösségünkért
könyörgünk Hozzád, Istenünk! Add, hogy mindnyájan az evangélium
szellemében szeressünk, és így segítsük egymást a feléd vezető úton!
Hallgass meg, Urunk!
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A szentmise (3.)
/A Római Misekönyv általános rendelkezéseiből/
A testtartás és a gesztusok
A papnak, a diakónusnak és a szolgálattevőknek, valamint a népnek testtartása és gesztusai olyanok legyenek, hogy kifejezésre juttassák az egész ünneplés nemes egyszerűségét, a különböző részeknek valódi és teljes mondanivalóját, és így a hívek tevékeny bekapcsolódását előmozdítsák. Ügyelni kell
azonban, hogy minden, amit a liturgikus törvények és a Római rítus előírnak,
inkább az Isten népének közös lelki javára legyenek, mintsem a miséző saját
hajlamát és elgondolását tükrözzék. A résztvevők azonos testtartása jele a
szent liturgia végzésére összejött keresztény közösség tagjai közötti egységnek: szépen kifejezi, és egyben növeli is a jelenlevők azonos meggyőződését
és érzelmeit.
A hívek álljanak a Kezdőének elejétől, illetve a pap oltárhoz vonulásától egészen a Könyörgés végéig, az Alleluja éneklésekor Evangélium előtt; az Evangélium, továbbá a Hitvallás és az Egyetemes könyörgések alatt; továbbá a
Felajánló könyörgés előtti Imádkozzatok, testvéreim, ... felszólítástól a szentmise végéig, kivéve az alábbiakat:
A hívek üljenek az Olvasmány, a Szentlecke, a Válaszos zsoltár, a homília
alatt, valamint felajánláskor, amíg az áldozati adományok előkészítése tart, és
tetszés szerint, amikor áldozás után szent csendet tartanak.
Térdeljenek átváltoztatás alatt, hacsak egészségi állapotuk, a szűk hely, a jelenlevők sokasága, vagy más ésszerű ok ezt nem akadályozza. Azok pedig,
akik nem térdelnek le az átváltoztatáskor, mély meghajlást végezzenek akkor, amikor a pap az átváltoztatás után térdet hajt. … Ahol szokásban van,
hogy a hívek a Szent vagy, ... utántól az Eukarisztikus ima végéig térdelve
maradnak, ott ez a szokás dicséretesen megtartható.
A szent csend
A maga idejében meg kell tartani a szent csendet, mint a szertartás (szerves)
részét. Jellege az alkalomhoz igazodik: a bűnbánatnál és a Könyörgésre való
felhívásnál ki-ki magába száll; az olvasmányok vagy a homília befejeztével
röviden elmélkedik az elhangzottakról; áldozás után pedig szíve mélyén dicséri és imádja Istent.
Kívánatos, hogy már a liturgikus ünneplés előtt csendet tartsanak a templomban, a sekrestyében, a közeli helyiségekben, hogy mindenki áhítatos lélekkel készülhessen fel a szent cselekményekre.
(folyt. köv.)

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Kérdések a szemináriumba vonulás elő
Plébániai közösségünk tagja Forgács Balázs szeptemberben a szemináriumban folytatja hivatásának beteljesedéséhez vezető útját. Hogyan jutott erre a döntésre? Pár kérdés segítségével jobban megismerhetjük
Balázst. Imáinkkal pedig segíthetjük Őt ezen az úton.
Miért akarsz pap lenni?
Mert felismertem, hogy Isten arra teremtett engem, hogy az Ő papja legyek. Nekem pedig az a
legfőbb vágyam, hogy Isten terve váljon valóra
az életemben, ugyanis az Ő terve sokkal jobb,
mint amilyet én valaha is ki tudnék találni.
Miből gondolod, hogy tényleg ez Isten akarata?
Istennek mindnyájunkkal konkrét tervei vannak. Isten azt szeretné, hogy boldogok legyünk, megtaláljuk önmagunkat, azt a hivatást, amire teremtett minket, amelyben kibontakozhatunk, és amely által a legtöbb szeretetet hozhatunk a világba. Ahhoz, hogy felismerjük saját küldetésünket, a Szentírás példáján Istenhez kell fordulnunk, először Őt kell megismernünk és elismernünk. Amikor Péter megismerte Jézust, és tanúságot tett mellette, hogy „Te
vagy a Krisztus, az élő Isten Fia”, Jézus így felelt neki: „Boldog vagy, Simon”,
majd Ő is tanúságot tett Péterről, megadva neki küldetését: „Te Péter vagy, és
én erre a kősziklára fogom építeni egyházamat” (Mt 16,16-18). Istennel először én a Szentírásból, lelki irodalomból kezdtem el ismerkedni. Idővel ezt
követte az imádkozás, éneklés. Jelenleg számomra a legközvetlenebb mód,
ahol Istennel találkozhatok a szentgyónás. A gyónásban szemtől szemben
beszélhetek Vele, tanácsot kérhetek Tőle, mit is kellene tennem. Véleményem
szerint a hivatástisztázáshoz elengedhetetlen az oltárszolgálat, ami fiúknál
elsősorban a ministrálás. Mindez – a szentírásolvasás, imádkozás, Istenről
való elmélkedések, gyónás, ministrálás – az évek során felszínre hozták azt a
vágyat a lelkem mélyéről, amit Isten a fogantatásom pillanatában rejtett oda –
hogy papként szolgáljam Őt és embertársaimat.
Miből gondolod, hogy életed végéig kitartasz ebben az elhatározásodban?
Két dolog miatt. Az egyik, hogy nem tudom elképzelni, mihez kezdenék,
mitől lennék boldog az életben, ha nem lehetnék majd pap. Mivel úgy érzem,
hogy csak ebben lehetek boldog, törekedni fogok, hogy megmaradjak benne,
akármilyen nehézségekkel is találkozok majd – hiszen aki Krisztust akarja
követni, annak hordoznia kell keresztjét is. A másik, hogy tudatosítanom
kell, kísértések mindig érnek majd, amelyek megpróbálnak eltántorítani ettől
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az elhatározástól, ám „Isten pedig hűséges, és nem engedi meg, hogy erőtökön felül szenvedjetek kísértést, hanem a kísértéssel együtt a szabadulást is
megadja, hogy elviselhessétek” (1Kor 10,13).
Milyen lelkülettel vágsz neki a szemináriumnak?
Már várom. Úgy szerveztem, hogy beköltözésem előtt három hét szabadságom legyen. Ezalatt meglátogatom ismerőseimet, rokonaimat, több időt fordítok rájuk. Ezenkívül igyekszem több imádsággal, lelkigyakorlattal, lelki
olvasmányokkal istenkapcsolatomat is mélyíteni.
- L.K. -

A Csóványos meghódítása
A reggeli mise után
15 lelkes túrázó várta
a plébánián, hogy
végre útra keljünk.
Beosztottuk az autókat és máris indultunk Királyházára.
Már útközben is nagyon szép tájakat
láttunk. (Gyönyörű
napraforgó-mezőket,
a nógrádi várat és
érdekes falusi
házakat.)
Mikor megérkeztünk, kipakoltunk és irány a csúcs meghódítása, közben volt
egy bemutatkozó kör. Sajnos, ahogy mentünk fel a Csóványosra, mindenütt
a decemberi jégkár romjait láttuk, de már a természet kezd újraéledni. Kifulladva, de felértünk Magyarország 3. legmagasabb csúcsára (938 m). Kipróbáltuk az új kilátót, ahonnan csodás panoráma tárult a szemünk elé. Megebédeltünk és közben jókat beszélgettünk, kihasználva a gyónási lehetőséget is.
Ebéd után elindultunk visszafelé a kocsikhoz. Útba ejtetünk egy tisztást, ahol
az Életigéről elmélkedtünk. Egész túra alatt éreztük, hogy Isten is ott van
köztünk. A kocsiknál finom hűsítő dinnye várt minket. Itthon pedig Károly
atya meghívott minket a már hagyománnyá vált vacsorára, nagyon finom
falatok kerültek elő (madárlátta szendvics, kovászos uborka stb.) Nagyon
szép túrán vagyunk túl. Istennek legyen hála! (B. Máté)
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Balatoni biciklizés
Augusztus 5-én délelőtt 8 fős kerékpáros csapattal keltünk útra szokásos
éves balatoni biciklitúránkra. A Balatont elérve elsőként az Edőcs házaspárt
látogattuk meg balatonarácsi nyaralójukban, ahol az év naposabb felét szokták tölteni. Kertjükben, egy nagy fa árnyékában vendégeltek meg minket
frissítőkkel, finomságokkal. Az igazi túra itt kezdődött, a parti kerékpárúton
a tihanyi szabadstrandot útba ejtve kerekeztünk el Szepezdig, ahol a
Zsombok házaspárnál kaptunk finom vacsorát és éjszakai szállást. Másnap a
reggeli mise után pihenten indultunk útnak. Az állomásnál a Maszlik házaspár is csatlakozott hozzánk, így ezen a napon 10 főre kiegészülve tettük meg
a következő szakaszt, egészen Vonyarcvashegyig, ahol Mód Miklós atya, a
vörsi plébános várt vacsorával és szállásolt el bennünket. Másnap a reggelinél közösen imádkoztunk és jót beszélgettünk vele, a Balaton e távoli vidékének vallási életétől kezdve a levendula termesztéséig sok érdekes témát
érintve. A túra utolsó napját már pihenősebbre fogtuk, a korábbi napokénál
rövidebb biciklizés után a déli part nagyobb részét vonatra szállva tettük
meg. Széplakon a Sebők családot látogattuk meg, akik tartalmas ebéddel fogadták a három nap alatt már kissé kifáradt biciklistákat. A legkisebb Sebőköt, a pár hónapos Ninát külön öröm volt látni, ahogy édesdeden aludt a
babakocsiban. Örömmel voltunk részesei a Sebők-lak házszentelésének és a
házigazdák örömének is. Egy utolsó strandolás után vonatra szálltunk és
napnyugtára már Budapestre értünk. Az igen meleg napok ellenére testi és
lelki élményekkel feltöltődve érkeztünk haza. Köszönet mindenkinek, akik
befogadták kis csapatunkat! (C. Á.)

8

Rózsafüzér Királynéja

Fertő-tó

Lelkesen készülődtünk a nyár utolsó biciklitúráját jelentő Fertő-tavi kerekezésre. Ez a túra sok szempontból különlegesnek ígérkezett: egyrészt nagy
utazásra vállalkoztunk: 200 km-es vonatozás (Sopronig) előzte meg a tényleges biciklizést. Másrészt hazánk és Ausztria közös tavához, a Fertő-tóhoz juthattunk el. Sopron,
a hűség városa volt a kiindulópont, ahonnan Fertőrákos felé tekertünk, majd a híres kőfejtőnél
Ausztria felé vettük az irányt. A soproni hegység
erőteljes emelkedői után jóleső érzés volt a lankás, szőlőültetvények között vezető úton
„észrevétlenül” Ausztriába érkezni. Mörbisch
(Fertőmeggyes) után már előbukkant a távolban a Fertő-tó nádasokkal szegélyezett látképe. Rust (Ruszt) városánál „értük el” a tavat, ahol a bátrabbak
egy frissítő fürdőt is vettek a korábbi rossz idő miatt 20 fokosra hűlt vízben.
A csodaszép kisváros megtekintése után indultunk vissza Magyarország felé.
Sopronba érve jól esett megpihenni egy söröző árnyas udvarán, majd bekarikázva a Tűztoronyhoz sült kolbásszal
csillapítani éhségünket. A családias
hangulatban és mindvégig kölcsönös
szeretetben,
egymásra-figyelésben
töltött nap mindannyiunk számára
igazi feltöltődést jelentett!
Köszönjük Urunk, bőségesen nyújtott
kegyelmeidet és testvéreinket, akikkel együtt tölthettük ezt a szép napot!
(C. V.)

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Ha így szólnék...
Vaspántok
Ha igy szólnék a kedves,
fiatal kalauzhoz:
– Kalauz úr,
hogyha ma este hazamegy,
ölelje meg nagyon a feleségét,
dicsérje meg, ami épp rajta van,
akár az ócska pongyoláját –
Ha igy szólnék –
ugye… bolondnak tartanának?
Ha igy szólnék a bottal kopogó
nyugdijas bácsihoz a boltban,
mikor épp forintjait guberálja,
végül levágat tiz dekát
a “kicsit-hosszabb-lett” kenyérből:
– Bácsi! Itt van ötszáz forint.
Tegye el, kérem. Épp ma kaptam.
nem számitottam rá. Fölösleges. –
Ugye, bolondnak tartanának?
Ha igy szólnék az útkövezőkhöz:
– Útkövezők!
Én ezt a kis kavicsot elviszem,
mert az erezetében
lehorgadt Krisztus-fejet látok.
Engedjék meg, hogy elvigyem! –
Ugye, bolondnak tartanának?
ha így szólnék a torzonborz
kamaszhoz:
– Gyere, fiam,
üljünk le valahol, s te elmeséled,
mitől nőtt vállig a hajad,
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mi ellen mered ez a tüske
tejes arcod körül,
s egyáltalán, mitől vagy te ilyen
kérlelhetetlen? –
Ugye, bolondnak tartanának?
Ha így szólnék padon sütkérező,
újságpapírból eddegélő nénikéhez:
– Néni, jöjjön velem,
amit szeret, azt főzök vacsorára,
puha ágyat vetek,
előtte pedig mindent elbeszélhet, a
menyasszonykorát,
azt a szülést, a császármetszést is,
és szegény jó ura szívszélhűdését,
és hogy mivel ültette be a sírját,
azt is, milyen a szomszédasszony,
azt is, hogy a fia hogyan él Kanadában,
meg hogy mit irt föl, és mire, az orvos.
Mindent apróra elbeszélhet.
Sóhajtozhat és imádkozhat az ágyban.
De éjjel egyszer – maga úgyis sokszor
fölébred –
keljen fel, takarjon be engem,
mert éjjel mindig lerúgom a takarómat…
Ha így szólnék –
ugye, bolondnak tartanának?
Konvenciók, bevett szokások
hideg vaspántjai
szorítják lüktető,
eleven húsig lenyúzott szívünket.
/Rab Zsuzsa/

Mindennek van teteje
Templomunkra már sok-sok pénzt ráköltöttünk, és bizony még sokat is kell.
Viszont sokan észrevették, látják, hogy a plébániánk épületére is már nagyon
rá fér a felújítás. Ami kevésbé látszik, az a tető. Már pedig azzal kell kezdenünk, ha azt akarjuk, hogy lentebb is (a homlokzatot) rendbe tehessük. A
kedves hívek adományaiból (Isten fizesse meg!) is hozzá tudunk tenni egy
keveset, de a nagyobb részt az Érsekségtől kapjuk, pályáztuk meg. A cserép
már megérkezett, tehát elkezdődtek a munkálatok. Kérem a kedves hívek
imáit és adományait (még ha „cserépjegyet” nem is árulunk), hogy járuljanak hozzá plébániánk felújításához, melyet oly sokan, sokszor és sok mindre
használunk.
- plébános VALAKI
EGYHÁZI ADÓ
Egyszer volt, hol nem volt,
Hála Istennek mindig vannak
volt egyszer négy ember, név szerint:
újabb tagjai közösségünknek, akik
Mindenki, Valaki, Bárki és Senki.
kérdezik, hogy az egyházi adót
Egy szép napon szóltak Mindenkinek,
(önkéntes egyházi hozzájárulást)
hogy akadt egy fontos munka,
hol, mennyit, mikor kell fizetni?
sürgősen meg kell csinálni.
Püspöki Karunk ajánlása szerint
Mindenki biztos volt benne, hogy
mindenkitől bevételének 1%-át
Valaki megcsinálja.
kérjük. Befizethető személyesen az
Bárki megcsinálhatta volna,
irodában, banki átutalással vagy
viszont Senki se csinálta meg!
csekken. Ezzel is a közösségünkValaki dühös lett emiatt,
höz való tartozásunkat fejezhetjük
mivel ez Mindenki dolga lett volna.
ki. Isten fizesse meg!
Mindenki úgy gondolta,
hogy Bárki megcsinálhatná,
SZENT ERZSÉBET TEREM
és Senki nem vette észre,
A kis hittanterembe új bútorokat
hogy Mindenki kerüli a munkát.
kaptunk. Isten fizesse
Végül Valaki lett,
meg. Új székekkel is
akit Mindenki okolt,
felszereltük!
amiért Senki nem csinálta meg azt,
Ismét (mint ahogy a
amit Bárki megtehetett volna.
Szent Pál terem esetében is tettük) lehet vásárolni „szék
jegyeket”. Darabja 6.000 Ft, de ki,
mennyivel tud hozzájárulni, köszönettel fogadjuk…

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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HITTANÓRÁK, CSOPORTOK
2015/2016
PLÉBÁNIA - GYEREKEK
Kis ovis hétfő 17.00
Óvodás hétfő 17.00
Alsó tagozat hétfő 17.00
Felső tagozat szerda 16.30
Kis iﬁ szerda 18.00

PLÉBÁNIA - FELNŐTTEK
IYúsági 1. és 3. szerda 18.00
Jegyes 2. és 4. kedd 18.45
Fiatal házas 1. és 3. kedd 20.00
Babák-Mamák minden kedd 10.00
FelnőD hiDan 1. és 3. hétfő 18.45
Nyugdíjas 2. és 4. kedd 15.30
Bibliaóra 1. kedd 18.45
HiDel ismerkedő 2. és 4. hétfő 18.45
Életige 4. csütörtök 18.45
Filmklub 2. csütörtök 18.45

P Á

K

ÓVODÁK
Nefelejcs ovi kb. hétfő 15.30
Kópévár ovi kb. péntek 15.30

ISKOLÁK
Radnóti Gimnázium
-- Még alakul...
Szent István Gimnázium
7. a.+b. kedd 7.30
8. a. péntek 7.30
8. b. hétfő 13.40
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SZEPTEMBER
5. HiDanévnyitó kirándulás
(0-100 évesek)
6. Veni Sancte
(HiDanévnyitó szentmise)
8. Kisboldogasszony ünn.
10. Filmklub
13. ROKI-délután
15. Laczkﬁ János-est
19. Szerzetesek tere
27. Szentírás vasárnapja
(100 perc szentírásolvasás
templomunkban 11 órától)

BÚCSÚI KÉSZÜLETÜNK
Ajánlatos mindenkinek lelkileg is
készülni templomunk búcsújára,
illetve 100 éves templomunk születésnapjának ünneplésére, hogy
minél több kegyelmet nyerhessünk. Ehhez hozzátartozik a
szentgyónás is.
A készületben Mészáros Domonkos OP atya, plébániánk előző plébánosa is a segítségünkre lesz október 2-án az esti
szentmise keretében
tartandó elmélkedés
és az elsőpénteki
szentségimádás
vezetésével.

SZERZETESEK ÉVE
Ferenc pápa a 2015. esztendőt a
Szerzetesek Évének nyilvánítoDa.
Ezért szeptember 18-19-én
„Szerzetesek tere” elnevezéssel
mintegy 100 női és férﬁ szerzetesrend mutatkozik meg a
nagyvilág előD színes zenei, kulturális, tudományos, gasztronómiai,
egészségügyi, sport- és
gyermekprogramokkal több, mint
tíz sátorban.
Helyszín:
Március 15. tér és Ferenciek tere
Részletes program:
www.szerzetesektere.hu

RÓZSAFÜZÉRT IMÁDKOZÓK
VI. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA
2015. október 3-án
A Rózsafüzér Királynéja Országos Szentélyében

100 ÉVES TEMPLOMUNKBAN
Egész napos program de. 9 órától:
♦ rózsafüzér imádkozás
♦ Előadás (Mohos Gábor atya,
a Magyar Katolikus Püspöki
Kar /tkára),
♦ gyónási lehetőség
♦ ünnepi (búcsúi) szentmise
12 órakor Alberto Bo ari de
Castello apostoli nunciussal
♦ a 100 éves templom
köszöntése, ünneplése
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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A templomszentelés előA készület
Konduljatok meg ti harangok! …
Hirdessétek a mi örömünket! Hirdessétek
Isten és a szűz Anya dicsőségét, egyházunk, rendünk, fővárosunk, népünk, jótevőink, társulataink boldogságát!
Konduljatok meg ti harangok! Hívjátok
azokat, akik közel, és azokat is, akik meszsze vannak, az ünnepnapra!
Hirdessétek, hogy nagy napunk lészen,
amilyen nem sok van az emberek életében.
(…) Konduljatok meg és mondjátok az ő

nevében: << Íme, az Isten hajláka az emberekkel és velök fog lakni, és ők az ő népe
lesznek és az Isten velök az ő Istenük
leszen. És letöröl minden könnyhullatást
az ő szemeikről, és halál többé nem leszen,
sem bánat, sem jajgatás, sem fájdalom nem
lesz többé, mert az előbbiek elmúltak.>>
És felelni fog, aki a királyi széken ül vala:
Íme mindeneket megújítok! Én vagyok az
Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én a
szomjúhozónak a élő vízforrásból adok
ingyen.
Azalatt, míg a templomban lázas iparkodással folytak az utolsó munkák, hatalmas
falragaszok hirdették a budapesti templomok ajtajain az elkövetkező ünnepet. Íme
annak egy része:
<< Katholikus Hívek!
A világháború észbontó fegyverzöreje közepette békés, magasztos ünnepélyre hívunk
benneteket. (1915) Október 33-án adjuk át
a VII. ker. Thököly út 58. sz. alatt a
<<Rózsafüzér Királynéja>> tiszteletére épült
templomunkat szent rendeltetésének,.
Mindnyájunk közös óhaja valósul meg ezen
a napon. Mert tudjuk mindnyájan, mekkora hiányt szenved székesfővárosunk templomokban. Legyen tehát közös az örömünk,
ünnepeljünk egy szívvelszívvel-lélekkel!
14
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Mély hódolattal és hálával Isten iránt és
szívből fakadó könyörgések áhitatos érzelmeivel telve jöjjünk az Úr és a Boldogságos
Szűz eme új hajlékába, hogy győzelmet,
békét, áldást esdjünk drága hazánkra!...>>
Az utolsó héten, s főleg 2-án egész nap
segítettek a jó hívek a templom tisztogatásában, ékesítésében. Jöttek a szép virágok,
pálmák a jó lelkektől, mások díszmennyezeteket, székeket, szőnyegeket bocsájtottak
a rendelkezésünkre.
Az esti áldás után P. Kornélnak jutott a
megtiszteltetés, hogy elbúcsúztassa a kápolnát egy rövid szentbeszéddel.
Az Úrangyala harangszó után pedig megkondultak az új templom harangjaiés szép
ércnyelvükön szólottak a hívőkhöz, segítettek az ünnepi hangulatot megadni.

Templomunk harangjai
Szlezák öntödéjében
Szívünk repesett az örömtől, keblünk dagadt
a boldogságtól, mikor eljött a nap, kedves
templomunk megáldásának napja. Kimondhatatlan érzelmek: a hála, az öröm, a szeretet, az epekedő vágyakozás váltakoztak lelkünkben - minél közelebb érkezett a pillanat, amelyben szentegyházunk kapui feltárultak, hogy bemenjen a dicsőség királya…

/Bőle Kornél O.P. , 1928/
Folyt.

Imádkozzunk!
Egyetemes Hogy gyarapodjanak a képezés és a munka lehetőségei a ﬁatalok számára.
Evangelizációs Hogy a hitoktatók hiteles tanúságtevői legyenek annak a hitnek, amelyet hirdetnek.

SZEPTEMBERI ÉLETIGE
„Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.” (Mk 12,31)

Az új tanévben új időpontja lesz a
havi, közös rózsafüzér imának,
hogy minél többen részt vehessenek rajta, hiszen templomunk a
rózsafüzér királynéja országos
szentélye, illő lenne, hogy nálunk
komoly rózsafüzér imádkozás
folyjon. Már a most következő
első vasárnaptól kezdve nem az
esti, hanem a délelőDi szentmise
előD imádkozzuk közösen a rózsafüzért. Tehát minden hónap
első vasárnapján de. 9.15-kor
kezdjük! Reméljük, hogy így többen be tudnak kapcsolódni, nem
kell este külön visszajönni, stb.

A plébános szeptemberi
imaszándékai
ÖRVENDETES
Készület templomunk 100. születésnapjára – a szükséges kegyelmekért
VILÁGOSSÁG
Új hiDanosokért
FÁJDALMAS
Engesztelés a magzatgyilkosságokért.
DICSŐSÉGES
- Hogy az új hiDanos évben növekedjünk az életszentségben és
gyarapodjunk hitünk teljesebb
megismerésében.

A KERESZTSÉG SZENTSÉGÉBEN
RÉSZESÜLT EK TEMPLOMUNKBAN:

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
TEMPLOMUNKBAN:
♦

♦

Golubov Csaba Dr. Jekkel Gabriella
Balla Pé ter - Bé la Szilvia

♦
♦

Zboray Levente Lá szló
Kubovics Soma Má rton
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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SZENTMISÉK RENDJE
PLÉBÁNIAI KÖZÖSSÉGÜNK
SZENTMISÉJE:
(RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNÉJA
TEMPLOM
1146 Bp. Thököly út 56.)
V/0123/4 de. 10 órakor
T891::; 0<=3>?;0@A
T=?4B8?C3A:/3:
Sze és Szo: reggel 7 óra
H, K, Cs, P, V: este 6 óra
Urnalátogatás
A szentmisék előtt és alatt
M

!"# N
$$%"&
K'(")&
(VII. Damjanich u. 50.)

Vasárnap és péntek
reggel 8 óra
Autók megáldása Szent Kristóf ünnepén

P

I

:

HÉTFŐ és KEDD:
8:30 – 10:30 óráig
SZERDA és PÉNTEK: 15:30 – 17:30 óráig
ÚJ telefonszámunk: 06-30/884-7050
(irodaidőben hívható - egyházi flottás)
E-mail: iroda@rozsafuzerkiralyneja.hu

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 elsőpénteken
- az esti szentmise után ½ 8-ig

♦ minden

további péntek este:

szentmise után ½ 8-ig (csendes)
♦ minden

hó 2. vasárnapján:

de. 11 órától engesztelő imaóra

R

I

:

Minden kedden és pénteken, ill. a
hónap első vasárnapján a délelőtti
szentmise előtt ¼ 10-től

♦

G

:

♦a

szentmisék előtt vagy az atyával
előre egyeztetve külön időpontban is

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

Köszönettel fogadjuk, ha
150 Ft adománnyal
hozzá tud járulni
újságunk előállítási költségeihez.
Felelős kiadó: Nagy Károly plébános
Szerkesztő: Capdeboné Szabó Viktória
E-mail:
capdebone@gmail.com
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