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Mindenható Isten, Te szent Fiad titokzatos testében, az
Egyházban egyesítetted hívő népedet. Magasztalásodra
épült ez a templom, mely irgalmadból átvészelte egy
évszázad minden
veszedelmét.
Hálát adunk a szentségek által kiáradó
kegyelmekért!
Adj kitartást a hitben, a reményben és a
kölcsönös szeretetben plébániai közösségünk minden tagjának, hogy Jézus otthonra találjon e falak között, és elsősorban
mindannyiunk szívében!
Szűz Mária, Rózsafüzér Királynéja,
oltalmazz minket, légy közbenjárónk szent
Fiadnál, és taníts bennünket türelemre,
alázatra és engedelmességre, hogy mindig
Krisztusnak tetsző életet élhessünk!
Ámen

100 éves a Rózsafüzér Királynéja templom
1915 - 2015
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Hálaadó ima templomunkért




















Templomunk felszentelésének 100. évfordulóján hálát adunk Istenünk templomunkért, először is azokért, akik szívében megfogant a
gondolat, és akik véghezvitték e templom megépítésének nagy művét.
Hálát adunk mindazokért a kegyelmekért, amelyekkel az elmúlt 100
évben elárasztottad itt hozzád forduló híveidet. Kérjük meg nem
szűnő irgalmadat és fogyhatatlan kegyelmeidet a templomunkban
imádkozók számára.
Hálát adunk az itt megkeresztelt, az itt elsőáldozó és az itt megbérmált testvéreinkért, akik közül oly sokan lelkesen és hősiesen építették országodat, hirdették evangéliumodat. Add, hogy mindannyian,
akik lelkileg e templomhoz tartozunk, hitünkben mindig megújulhassunk, és vihessük az evangélium örömhírét embertársainknak.
Hálát adunk az itt kötött házasságokért, melyekhez hisszük, hogy
Szűzanyánk, Rózsafüzér Királynéja különleges anyai közbenjárását is megkapták a
házaspárok. Segítsd őket, hogy esküjük örök életre szóló pecsétje legyen itt megkötött
szeretet-szövetségüknek.
Köszönjük a megszámlálhatatlanul sok szentgyónást, melyekben újra és újra helyreállítottad a bűneink miatt elszakított szeretet-kötelékeket veled. Add, hogy mind többen ébredjenek rá, hogy a bűnbocsánat szentségének rendszeres vétele nélkül nem
élhetnek hiteles keresztény életet. Segíts bennünket bűneink felismerésében, megbánásában és őszinte megvallásában.
Köszönjük a papi és szerzetesi hivatásokat, melyeket e falak között ébresztettél a szívekben. Mennyei Édesanyánk közbenjárására erősítsd meg felszentelt szolgáid szívében a neked kimondott örök igent.
Hálát adunk Jézusunk, hogy az Oltáriszentségben állandóan jelen vagy templomunkban! Köszönjük, hogy minden nap táplálkozhatunk veled! Köszönjük a sok-sok
ezer szentmisét, melyekben oltárunkon vált jelenvalóvá keresztáldozatod, melyhez
kapcsolódva életüket oly sokan benned megújíthatták.
Köszönjük Jézusunk a templomunkban elmondott rózsafüzér imákat, melyek által
Boldogságos Szűzanyánk segítségével egyre inkább elmélyülhettek a rózsafüzért
imádkozók megváltó műved megértésében. Áldásodat kérjük mindazokra, akik
templomunkban őszinte szívvel imádkozzák a rózsafüzért.
Add, hogy kegyelmedből a rózsafüzér imádkozása minél több emberhez közelebb
kerüljön, mint a Szűzanyánk által javasolt Hozzád emelő, a szívekben a Te békédet
megteremtő imamód.
Hálát adunk a templomunkba járókért, plébániánk egykori és mai népéért, plébániai
közösségünkért. Add, hogy egymás között valóra válthassuk legfőbb tanításodat, a
kölcsönös szeretet parancsát, hogy a köztünk megvalósuló szeretetről ismerjenek fel
Téged a templomunkba, plébániára érkezők, a Téged keresők. Ámen.
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Beszélgetés plébánosunkkal
- Károly atya! Egy éve készülünk a templom felszentelésének 100. évfordulójára, centenáriumi év is volt, miért olyan
fontos a 100. születésnap?
- Az édesanyánkat föl szoktuk köszönteni, vagy a szülők
felköszöntik a gyerekeiket, családi ünnep egy születésnap.
Oda-vissza hálaadás, megköszönjük egymást hogy vagyunk. A 100 évet nem mindenki éri meg, az egy különleges születésnap,
minden készülődés, ami zajlott a centenáriumi évben, az Isten dicsőségére
volt. Nem az épületet, a köveket akarjuk köszönteni, hanem azt, hogy itt
száz év alatt Isten hányféleképpen, hányszor és hány ember felé mutatta
meg a szeretetét, és ezt akarjuk megköszönni. Van aki már 71 éve ide jár,
mint kiderült, van, aki 7 napja, de már mindenkinek, ifjaknak, korábban
születetteknek, akik ebbe a templomba betértek, bőven van megköszönnivalója. Örülök azoknak, akik rendszeresen itt vannak a vasárnapi szentmiséken, sőt vannak, akik hétköznapokon is hűségesen kitartanak, de vannak,
akik csak egy-két percre – ismeretlen arcok – betérnek. Ezt majd csak a
mennyországban tudjuk meg, hogy ennek a templomnak ki mit köszönhet.
Itt van Zugló kapujában ez a nagy templom, és árad a kegyelem ebbe a
templomba és ebből a templomból – ez a legfontosabb gondolatom egy év
óta, mióta a centenáriumi évet ünnepeljük. Még azok felé is árad, akik nem
jönnek be, hiszen itt Jézus van jelen az Oltáriszentségben éjjel-nappal, és mi
nem tudhatjuk, hogy mit és hogyan „sugároz” Jézus. Ezerféle adó van,
templomtornyunkban is vannak mobil antennák, meg a sokféle technikai
készülék, amely „sugároz” jeleket, de arra nem sokan gondolnak, hogy itt
Jézus éjjel-nappal az Oltáriszentségben mennyi kegyelmet sugároz az itt
lakók, egész Budapest felé. Ez mind arra hív bennünket, hogy ezért nagyon
mondjunk köszönetet, adjunk hálát.
- Századik születésnap számvetésre is hív: mi volt eddig, mit csináltunk
jól, rosszul, és mi az, amit a második évszázadunkba lépve másképp, jobban kellene csinálni.
- Mária templomról lévén szó, Máriának egyértelmű az üzenete, gondoljunk például a kánai menyegző történetére. Mit mondott Mária? Jézusra
mutatott és azt mondta: tegyétek, amit Jézus mond. Mária Jézushoz küld
bennünket, Jézusra irányítja a figyelmünket. Ha pedig azt nézzük, hogy
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Jézus minden katolikus templomnak a legnagyobb kincse, középpontja,
akkor a következő száz évben is csináljuk ezt: minél jobban figyeljünk oda
Jézusra, és azt tegyük, amit ő mond. Hiszen annyian, annyifélét mondanak
nekünk: a különböző médiumok, jó barátok, munkatársak, családtagok… de a legfontosabb, hogy Jézusra hallgassunk! Olvassam, hallgassam az
evangéliumot, és váltsam is életre, hiszen Jézusnak több ilyen mondata is
van, hogy ne csak hallgatói, hanem megvalósítói legyünk az igének. Váltsuk tettekre az evangéliumot! Ahogy ő csinálta: egyfolytában fürkészte az
Atya akaratát, nekünk is ez a feladatunk! Vagy éppen Jézushoz bújva:
ahogy Lázár házában Mária odaült Jézus lábaihoz és hallgatta, amit Jézus
mondott. Mi is sokszor csinálhatjuk ezt: csak beülünk egy percre, fél órára a
templomba, és ott hallgassuk, mit mond Jézus, mert a szívünk-lelkünk mélyén ő mindig szól. A másik szintén nagyon fontos, hogy mi ide járók Jézus
új parancsát, a kölcsönös szeretet parancsát komolyan megéljük, életre váltsuk egymás közt: „Új parancsot adok nektek: szeressétek egymást! Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket!” Nem kisebb tehát a
feladat, mint naponta az „életünket” odaadni egymásért - szeretetből.
Mindezekben kell tehát sokszor, és újra meg újra újrakezdeni!
- Hatodik alkalommal rendezzük meg a Rózsafüzért Imádkozók Országos
találkozóját. Miért fontos ez? Mitől a „Rózsafüzér Királynéja országos
szentélye” a mi templomunk?
- Hála Istennek, minden katolikus templomban imádkozzák a rózsafüzért,
és tudom, hogy nagyon sok helyen nem csak az idős nénikék, hanem vannak gyermek csoportok is, fiatalok, házasok akik már fölfedezték, hogy milyen nagy ereje van a rózsafüzér imának. Lehetne idézni híres embereket, a
történelem nagyjait, hogy a rózsafüzérbe kapaszkodtak. Vissza lehet menni
a magyar történelemben is, de tudjuk, hogy a rózsafüzér ima össze van nőve a katolikussággal is. 2000 éve született ez a szép imádság, az
„Üdvözlégy, Mária”. Az angyali üdvözlet szavai és Mária látogatása Erzsébetnél – ezekből lett összerakva, és hát füzérbe szedve még szebb. Országos
találkozó azért lett, mert fölfedeztük, hogy ki van téve templomunk torony
alatti régi főbejáratánál egy márványtábla, amely azt hirdeti, hogy ez a
templom a Rózsafüzér Királynéja országos szentélye. Ha pedig országos
szentély, akkor az ország figyelmét fel kell hívni, hogy van egy országos
szentély Budapesten, ami erre a célra lett építve, szentelve. Azon túl persze,
hogy minden templomban, meg úton-útfélen imádkozhatjuk a rózsafüzért
és köszönthetjük Égi Édesanyánkat, úgy tudom, hogy Magyarországon
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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egyedülálló módon ez a templom
nem csak egyszerűen a Szűzanya
tiszteletére épült,
hanem országos
szentélynek szánták. Örülök, hogy
most már hatodik
éve,
évről-évre
egyre többen és
több helyről jönRózsafüzért Imádkozók V. Orsz. Találkozója 2014-ben
nek, hogy itt az
országos szentélyben összegyűljenek, hiszen egy család vagyunk. Jó átélni
ezt az élményt is, hogy kilométerek elválasztanak bennünket egymástól, de
mágnesként idevonz minket a Szűzanya, hogy itt az ő országos szentélyében az ő gyermekei találkozzanak. Tehát nem saját magunknak csináljuk ezt
az egész napos találkozót, mert nekünk sokkal könnyebb és egyszerűbb dolgunk lenne, ha csak lenne egy búcsúi mise és kész, de mi tényleg sokan sokat dolgozunk, teszünk tevőlegesen is ezért a találkozóért, mert az egész
országot akarjuk szolgálni ezzel a találkozóval. Akik pedig messziről jönnek
ide, azok szintén hozzáteszik a maguk részét azzal, hogy vállalják a fáradalmakat, az útiköltséget és rászánják az egész napjukat.
- Nagyon sokan vannak viszont, akik nem tudnak megbarátkozni a rózsafüzérrel, monotonnak tartják, nem tudnak odafigyelni rá, nincs türelmük
hozzá vagy egyáltalán, egy elavult imádságnak tartják. Mit tudunk üzenni
nekik, miért kezdjenek el mégis rózsafüzért imádkozni?
Sok évvel ezelőtt II. János Pál pápa adott ki egy szép tanítást a rózsafüzérről.
Ha valaki ezt a tanítást átolvasgatja, átelmélkedi, akkor meg fogja érteni,
hogy milyen kincs a rózsafüzér. Sokan csak annyit látnak, hogy a nénikéknek a kezére van csavarva és mondogatják monoton módon egymás után,
közben pedig a Szentatya gyönyörűen kifejti, hogy a rózsafüzér imát mondhatjuk bibliaolvasásnak vagy bibliai elmélkedésnek, és ez egy szemlélődő
imádság, vagyis sokkal több, mint pusztán üdvözlégyek mondogatása egymás után. Venni kell tehát a fáradtságot utánaolvasni és megérteni, hogy mi
ez, vagy akinek az jobban megfelel, az jöjjön és elmondom neki személyesen, hogy hogyan kell imádkozni. De nemcsak a rózsafüzért, a többi imád6
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ságot, akár a Miatyánkot is sokan csak elhadarják, pedig azt is szemlélve,
minden szavára, félmondatára odafigyelve kellene imádkozni, hogy felfogjuk, mi minden van benne.
Sokan úgy imádkozzák a rózsafüzért, hogy minden tizedet, vagy akár minden egyes üdvözlégyet is más szándékra ajánlanak fel, így pedig rögtön
roppant izgalmas lesz és nem más, mint a szeretetnek a füzére. Elkezdek
például egy tizedet, az tíz üdvözlégy vagyis rögtön tíz szándék: szüleimért,
gyermekeimért, házastársamért, munkatársaimért, gyermekáldásért, gyógyulásért… Ha van motiváció, ha össze tudom szedni mik az örömeim
vagy gondjaim, akkor rögtön más lélekkel fogom imádkozni ezt az imát,
mert akkor szeretettel van átitatva minden üdvözlégy. Ott van benne Mária, Jézus, meg az a konkrét személy vagy ügy, amiért most azt az egy
üdvözlégyet vagy az egész tizedet imádkozom. Így már alig várja az ember,
hogy mondhassa. Minél többeket szeretek, minél több embernek akarok jót,
annál többet tizedet imádkozom.
Folytathatjuk a sort, mert van olyan is, aki a misével sem tud mit kezdeni,
ugyanakkor hála Istennek egyre többen igénylik, hogy magyarázzam el a
szentmisét, a szövegeit, részeit, hogy mikor mi zajlik ott az oltárnál, mikor
mire gondoljunk. Sokan nem értik egyáltalán a liturgiánkat, mert nyilván,
ha nem foglalkozunk valamivel, akkor nem is érthetjük. Tehát ez nemcsak a
rózsafüzérre vagy a misére érvényes., hanem minden másra is.
- Adódik ezek után a kérdés, hogy a Rózsafüzér Királynéja Templom plébánosának mit jelent személyes életében a rózsafüzér, milyen gyakran, milyen lelkülettel imádkozza?
- Hála Istennek, nagyon elfoglalt ember vagyok, nem érzem magam munkanélkülinek, sokszor sok helyre kell mennem vagy jönnek hozzám, tehát
olyan az én életemben is ritkábban van – és ezt bátorításul mondom másoknak is - , hogy félórára beüljek a templomba és szépen elimádkozzak
egy rózsafüzért. Ugyanakkor bárhova is megyek, mégha csak a szomszéd
üzletbe is, azonnal elkezdek imádkozni egy tized rózsafüzért. Fölszállok a
buszra, vagy beülök az autómba, automatikusan a rózsafüzért kezdem
imádkozni. Tehát én így szoktam, és így rendszeres az én életemben a rózsafüzér. Persze ennél még szebb a Szűzanya templomában, az Oltáriszentség előtt imádkozni a rózsafüzért. De jó hír lehet sokaknak, hogy a mai rohanó világban, a sok tennivaló mellett a templomon kívül, mindennapi élethelyzeteink közepette, vagy éppen otthon is meg lehet oldani a rózsafüzér
imádkozást. Sokan panaszkodnak, hogy nincs idejük az imádkozásra, nekik
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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üzenem, hogy rengeteg üresjárat van az életünkben, utazás, sorbanállás,
várakozás, amit kihasználhatunk az imára. Elég csak 4-5 perc és abba máris
belefér egy tized.

Gyerekek a templomban

- Sok a kisgyermekes család a templomunkban, mit javasolsz Károly atya,
hogy ismertethetik, szerettethetik meg a szülők kisgyermekeikkel a rózsafüzér imádkozást?
- Ez a szülők dolga egyértelműen, és örülök neki, hogy egyik-másik szülő
csinálja is. Nálunk vannak fiatal házaspárok, akik vállalkoztak arra, hogy
egy tized rózsafüzért minden nap közösen – vagyis férj és feleség együtt –
elimádkoznak. Ott van a csecsemő a kezében vagy ott vannak körülöttük az
egy-két-három éves kisgyermekek, akik azt látják, hogy a szüleik mindennap imádkozzák a rózsafüzért, és így ők is bekapcsolódnak, sőt van ahol a
esetleg már olykor a gyermek figyelmezteti a szüleit, ha még nem imádkozták el a rózsafüzért. A szülőkön múlik tehát, hogy mennyire vezetik be a
gyermek életében is a rózsafüzér imádkozás gyakorlatát.
Tehát nem úgy kell megszeretettetni a gyermekkel a rózsafüzért, hogy beültetjük félórára a rózsafüzér imára a templomba, hogy hallgassa, hanem otthon, cseppekben adagolva a mindennapokba beépítve kell természetessé tenni
számára.
- Köszönjük a beszélgetést és a sok értékes gondolatot! Sok kegyelmet kívánunk Károly atyának és a templomba járóknak a templom 101. és minden
további évében!
- C.V. 8

Rózsafüzér Királynéja

A Rózsafüzér Királynéja újságból (1911-1939)
Száz éves templomunk tiszteletére részleteket közlünk a Rózsafüzér
Királynéja újság II. világháború előtti számaiból. (Az írásokat eredeti formájukban közöljük, a korabeli helyesírással.)

Rózsafüzér és keresztény élet
„Ha visszatekintünk az elmúlt évre, látjuk, hogy igen sok szenvedésen estünk át. Az új évben is szemébe kell nézni a szenvedésnek. A keresztény
életben nem csak szenvedések vannak, hanem örömök és remények is. A
rózsafüzér mindezt felújítja lelkünkben és arra tanít, ha az új évben újabb
érdemeket akarunk szerezni az örök életre, akkor: meg kell szentelni örömeinket, el kell fogadni a szenvedéseket és így bizalommal várhatjuk életünk jutalmát.
I. Örvendetes titkok: Szenteljünk meg örömeinket
1. A megtestesülés. - Az önmegszentelődés nem az örökös szenvedésben,
hanem a szeretetben áll: „Isten a szeretet és aki a szeretetben marad, Istenben marad és Isten őbenne”. A szeretetnek pedig az öröm a gyümölcse. Jézus a megtestesülésben elhozta a szeretetet és az örömöt is. Örömöm úgy
lesz igazi és szent, ha a szeretetben Jézussal egyesülök.
2. Erzsébetnél. - „Örvendez az én Lelkem”. Mária lelke örvendezik megváltó Istenében, mert az Úr „ránézett szolgálója kicsinységére”. De másért is
örvend: mert szeretetet és szeretetével együtt örömöt vihetett Erzsébethez.
Isten szeretetéből fakad a felebaráti szeretet legtisztább öröme. Áldozatok
árán is gyakorolni kell a felebaráti szeretetet, mint Mária tette, hogy szent
öröm fakadjon abból.
3. Betlehem. - Jézus születése az öröm ünnepe. Örül Jézus, mert szeretetet
hozhatott a földre; örül Mária, mert Jézusát, a világ örömét pólyázgathatta.
Örülnek az angyalok és a jóakaratú emberek, mert az epedve várt Üdvözítő
megszületett. Örül a lélek, ha a szentáldozásban az „angyalok öröme” száll
le hozzá.
4. Fölajánlás. - Az imádkozó léleknek is megvan az öröme. A legnagyobb
boldogság és öröm Isten dicsőítése. Ezért mondja a Zsoltáros: „Jobb egy nap
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a Te udvaraidban, ó Uram, mint más helyen ezer”. Az imádságos életemből fakadó örömöket úgy szentelem meg, ha a parancsolt ünnepeken szentmisét hallgatok.
5. Föltalálás. - „Három nap mulva megtalálták Őt a templomban”. Öröme
van a családi életnek is. De csak úgy, ha a családban igazi keresztény szellem uralkodik; ha a család tagjait a szeretet fűzi össze. Ha a szeretetben férj,
feleség, szülők, gyermekek egymásnak örömet szereznek. családi örömünk
megszentelésére kérjük a Szent Család közbenjárását és kövessük példáját.
II. Fájdalmas titkok: Fogadjuk a szenvedéseket
1. Az olajfák hegyén. - Az öröm mellett ott van a szenvedés is. Egyik nem
zárja ki a másikat. Jézus lelkét egyszerre a legnagyobb fájdalom és öröm
járta át. Ne meneküljünk tehát a szenvedéstől, mert az tisztítja örömünket.
És, ha menekülni akarunk, csak egy menedéket találjunk: fogadjuk a szenvedést odaadással és oly szeretettel, mint Jézus a getszemáni kertben.
2. Megostorozás. - Jézus a getszemáni kertben főképen lelkileg szenvedett.
Most gonosz emberek kezei között van. A lelki szenvedését a testi kemény
bántalmak kísérik. A megostorozás után rá sem ismerünk. „A fájdalmak
embere” - mondja Izaiás. Testileg is kell szenvednünk. A testi szenvedés
mutatja meg a testi gyönyörök semmiségét és, mivel hasonlóvá tesz Jézushoz, elősegíti igazi örömünk megszerzését: a mennyországot.
3. Töviskoronák. - Az ostorozás után bíborpalásttal borítják le testét és fejét
tövissel koronázzák meg. A dicsőség királya a gúny tárgyává lesz. Minket
is sokszor ér hasonló sors. Az emberek félreértenek, elveszik jó hírnevünket, a gúny tárgyává tesznek. Zúgolódás helyett használjuk ki ezt a kevélység letörésére, a test és lélek tisztulására.
4. Keresztút. - „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl
keresztjét és kövessen engem”. Isten nem ad mindig külön megpróbáltatást. Mégis megvan minden napnak a maga keresztje. Az Isten után sóvárgó lélek örömmel viseli el ezt is. Erejét Krisztus keresztjében leli.
5. Keresztrefeszítés. - „Beteljesedett”. A szenvedés koronája a haláltusa. Ez
az örök öröm megszerzésének a kapuja. De csak úgy, ha kitartunk és megnyugszunk Isten szent akaratában. Teendőm! Életem minden szenvedését
odaadással viselem el; ezek készítenek elő utolsó szenvedésem megkönnyítésére. Kérem a szép halál és a végső kitartás kegyelmét.
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III. Dicsőséges titkok: Várjuk életünk jutalmát
1. Föltámadás. - „Feltámadott, nincs itt”. Jézus szenvedését a legnagyobb
jutalom koronázta meg. A sokat szenvedő test újra egyesült lelkével és dicsőségesen feltámadott. A keresztény élet jutalma a feltámadás. Aki minden
nap meghalt a világnak, az örömteljes örök életre támad fel. Mennyire megkönnyíti ez a tudat szenvedésem terhét!
2. Mennybemenetel. – „Szem nem látta, fül nem hallotta, ember szívébe föl
nem hatolt, amiket Isten azoknak készített, akik Őt szeretik”. Földi életünk
jutalmát akkor ismerjük meg igazán, ha elfoglaltuk azt a helyet, amelyet Jézus mennybemenetelekor megígért. Isten világosságában látjuk, hogy a
szenvedés az örök boldogság vetőmagja, amely az égben kalászba érik.
3. Pünkösd. - „Mindnyájan betelének Szentlélekkel”. Az Apostolok, mielőtt
az evangélium magvető munkáját megkezdték volna, Máriával együtt bevárták a Szentlélek eljövetelét. Az én életem is úgy lesz gyümölcsöző, ha a
vezető, nevelő és erősítő Lelket nem ölöm ki, hanem az örömben és szenvedésben Vele egyesülve és az Ő kegyelmében és „szeretetében maradva” várom az örök életet.
4. Mennybevitel. - Mária volt a legjobb keresztény a földön. Örömeit
megszentelte, fájdalmaiban nem ingott meg, mindenben Istennek, szeretett
Fiának akaratát követte. Ezért nyugodtan várta halálának, végleges egyesülésének óráját. Ha azt akarom, hogy halálom óráján Mária lelkületéhez hasonló érzés éljen lelkemben, akkor Vele kell élnem, Vele kell Istennek szolgálnom.
5. Megdicsőülés. - Mária földi életének legfőbb jutalma a megkoronázás. Ő
mennyországban a teremtmények között az első helyet nyerte el, a legnagyobb dicsőséget élvezi. Ha az új évben meg akarom szentelni életemet és
így nagyobb dicsőséget akarok szerezni magamnak az égben, akkor keresztény módon élek: megszentelem örömeimet, állhatatos maradok a szenvedésben Isten és az Egyház parancsa szerint élve várom életem jutalmát.

A szép keresztény élethez gondolat, erő és tett kell. A rózsafüzér titkaiban
gondolatot ád; az ima tüzében erőt sugároz és tettre pattant.”
/1939/

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Mikor építünk már?
„Számtalanszor hallom ezt a kérdést- és
hát jómagam is számtalanszor kérdem
illetékes helyeken; Isten segítségével a lehető legrövidebb időn belül nekilátnak az
alapmunkálatoknak.
Egy-két
hónap
mulva. Szép templom lesz ez a Rózsafüzér
-templom, kedves olvasó, diszére fog válni
Pestnek, örömére minden jó léleknek.
… már tudod is kedves olvasóm, hova is
szól ez a de!- Áll majd a templom egy –két
év alatt; szép, tágas, nagy templom lesz,
karcsú, gyönyörű tornya lesz- de!- megint
egy d e. A templomnak két tornya lesz.
Egy 78 méter magas, meg egy másik kiÉpül a templom (1913)
sebbfajta. A templom mellett pedig állni
fog egy harmadik: középmagasságú tornyocska-: az ad ósságok tornya- ha… És most már mindent megmondok. Szép nagy templom, szép nagy költséggel jár. Adakoztak a hivek, hála Istennek, de még nem elég! Jaj de sokan
vannak, akik még egy fillért sem áldoztak! Bárcsak mind alá odatarthatnának a perselyt! Sok kicsi sokra megy,… ha… sokan, nagyon sokan küldenek
valamit. Gondold meg k. olvasóm, amit itt olvastál és juttasd hozzánk a
gondolkodásod gyümölcsét – és bírj rá másokat is, hogy szintén ily eredményesen gondolkodjanak…
Még egyet. Egy jó főtisztelendő úr meghalt itt Pesten. Annak volt sok mindenféle eladásra szánt könyve és könyvecskéje. Sokat ezek közül átvettünk
abban a reményben, hogy eladjuk a Rózsafüzér-templom javára- nagyon
mélyen leszállított árakban. Ennek a füzetnek a boritékán fel vannak sorolva
a könyvek. Ha megrendelsz belőlük egy párat, rajtad is, rajtunk is segítve
lesz.
Még valamit. Még ebben az évben (a templom homlokzata már ebben a
számban van) bemutatjuk a templomot olvasóinknak. Volnának bennünk
azonban olyan mutatóink is, amilyeneket másoknak is küldhetünk, ha bélyeg jön rája. Levelezőlapok is vannak már az új Istenházáról, ezeket is olvasóink figyelmébe ajánljuk. Jól teszik, ha a sok mindenféle hiábavaló figurás
képek és rossz ujságok helyett ilyenekre adják filléreiket.
Ugy-e mindenki megértette?” /1911/
12
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Imádkozzál és dolgozzál
„Orcád verítékével eszed kenyeredet.” (Móz. I. 3, 19.) Hat napon esett a manna, a hetediken nem, mert ezen nem volt szabad dolgozni; pedig hát még a
mennyei manna összeszedése is az orca verítékében történt.
Nincs Istennek olyan adománya, amelyet nem fáradsággal kellene megérdemelni, vagy legalább beszedni; - nincs, mondom, sem a természetes, sem a
természetfölötti rendben, még Isten legcsodásabb ajándékai között sem, sőt itt
a legkevésbbé. Mindig és mindenütt áll: „A győzödelmesnek enni adok az élet
fájáról” (Titk. jel. 2, 7.), nem koronázatik meg (senki) hacsak szabály szerint
nem küzd. (2 Tim. 2, 5.) csak aki végig küzd a győzelemig, az nyeri el a jutalmat. (1 kor. 9, 24.)
Hiába, az élet minden terén törvény, hogy orcánk verítékében együk
kenyerünket. Munkáért adják a kenyeret. Munkával, azaz önmegtagadással,
imával, lelkünk összeszedettségével kell vándorutunk kenyerét, a lélek kenyerét, a béke, a vigasz, az Isten közelsége kenyerét megvenni. Munkával, azaz
szenvedélyeink, gyengeségeink ellen való harccal kell hazánk kenyerét megszereznünk, azt a kenyeret, melyet Atyánk asztalánál az égi menyegzőn fogunk élvezni.
Amennyit dolgozol, annyi a kenyered; minél többet fáradsz, annál jobban ízlik.
Az embernek vesződnie, kínlódnia kell. - 1. Azt mondta egyszer valaki: „A
tudósoknak nem lehet eléggé tanácsolni, hogy házasodjanak meg, s jó szerencsére akadjanak”. Ez volna az egyedüli eszköz - vélekedett az illető - hogy ezek
a tudósok (akiket különben alaposan megvetett) többi hóbortjaikhoz ráadásul
még öngyilkosok is ne legyenek. Mert aki örömökben tölti életét, annak nincs
igen kedve méregpohárhoz, vagy gyufaoldathoz.
2. A felhozott eszközt csak helyeselni tudja minden emberbarát. Senkinek sem
kell a házasodást annyira ajánlani, mint a tudósnak, s azoknak, kikről írva van:
Nincsenek az emberek bajaiban, és az emberekkel nem ostoroztatnak. (72. Zs. 5.)
De egyben tévedett az az illető. A megokolásban. Nem azért olyan hasznos
némelyeknek a házas élet, hogy mint ő mondja, napjaikat édes kéjelgésben töltsék, hanem azért, hogy a valóságos életet kissé megismerjék, hogy megtudják,
mennyire nem törődik a valóságos élet az ő képzelődésikkel, s belássák, hogy
nem ők a naprendszer középpontja, ők sincsenek más agyagból gyúrva, mint a
többi, hogy hát bizony akarva-nem akarva le kell szállniok a kényelmes trónusról, ha az általános versenyfutásban elmaradni nem akarnak.
Akkor az élethez lesznek majd láncolva mint a többiek. Egy tudós szerint a
házasok között ritkábban fordul elő öngyilkosság, mint a szabadok és özvewww.rozsafuzerkiralyneja.hu
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gyek között. Csak előrehaladottabb korban észlelhető rajtuk a hajlandóság erre
a bűnre, akkor tudniillik, mikor a tulajdonképeni gondoktól már jobban szabadok, és valamire való életfeladatuk már nincs.
3. A legelégedetlenebb, legelviselhetetlenebb emberek rendszerint azok, akiknek nincs elég tenni vagy viselni valójuk. Míg valakinek ideje van magának és
másoknak az életet keserűvé tenni, világos, hogy sok az ideje s kevés a dolga.
Ha lelke eléggé foglalkoztatva volna munka vagy szenvedés által, foglalkozna
Istennel vagy saját lelkével, akkor bizony elmenne a kedve afölött tünődni,
hogy más ember türelmét miként tegye próbára.
4. Az embernek gyötrődnie kell; kell, hogy le legyen láncolva, akkor nagyszerűen tud dolgozni és tűrni. Ha azonban igen is jó sora van, ha nincs senkije, aki
a helyes határok között tartja, s nem kell neki minden oldalra tekintenie akkor
beképzeli magát, szeszélyes, érzékeny lesz, azt gondolja, hogy szinte hivatása a
többit kínozni, a kereszthordozókra még a maga keresztjét is rátenni, és ha ez
nem sikerül úgy mint ő akarná, akkor aztán csakugyan meglehet , hogy csupa
haragból és bosszuságból, sőt azért is, hogy másokat bosszantson, a kötél vagy
pisztoly után nyúl - mert haszontalan élet - korai halál. (P. Kornél, 1911)

NAPTÁRUNK
OKTÓBER
2. Búcsúi készület (Mészáros Domonkos
atyával)
3. Templomunk felszentelésének 100.
évfordulója (búcsúja), és a Rózsafüzért
Imádkozók VI. Országos találkozója. –
Az ünnepi mise főcelebránsa: Alberto
Bottari de Castello apostoli nuncius
4. Elsővasárnapi rózsafüzér 9.15-től
7. Tisztasági imaest templomunkban
10. Gitárosok találkozója (Beer Miklós
püspök miséjével)
15. Filmklub
17. Világi domonkosok találkozója
Túra
22-25. Fiatal házasok lelki hétvégéje
14
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PLÉBÁNIAI HITTANOK
2015/2016
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
FELNŐTTEK
Ifjúsági 1. és 3. szerda 18.00
Jegyes 2. és 4. kedd 18.45
Fiatal házas 1. és 3. kedd 20.00
Babák-Mamák kedd 10.00
Felnőtt hittan 1. és 3. hétfő 18.45
Nyugdíjas 2. és 4. kedd 15.30
Bibliaóra 1. kedd 18.45
Hittel ism. 2. és 4. hétfő 18.45
Életige 4. csütörtök 18.45
Filmklub 2. csütörtök 18.45

A legrégebbi ólomüveg ablak (sekrestye)

Templomunk plébánosai
az elmúlt 100 évben:
domonkosok:
1919: Badalik Bertalan
1929: Szoka Imre
1936: Juhász László
1941: Szalay János
egyházmegyések:
1951: Tóth János
1953: Zsidai István
1954: Balogh István
1957: Tóth János
1963: Meszlényi Mihály
1974: Sík Zoltán
domonkosok:
1990: Dóczy Zsigmond
1996: Mészáros Domonkos
1997: Szakács I. Rajmund
2000: Dióssy G. Kornél
2006: Mészáros Domonkos
egyházmegyés:
2007: Nagy Károly

A sekrestye 1930 körül

Az imakórus (oratórium) 1930

A főoltár
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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0 - 100 éves hajókirándulás Vácra
Százéves templomunk tiszteletére közel százan vettünk részt szeptember
elején a váci hajós zarándoklaton, kiránduláson. Zuhogó esőben indult a
hajónk és ragyogó napsütésben érkeztünk meg Vácra, ahol a székesegyház
előtt Dr. Kocsis Imre atya várt bennünket, aki a váci székesegyház nagyprépostja. Imre atya bemutatta nekünk a templomot, majd a püspöki palotát.
Ezután a főtéren bekapcsolódtunk mi is az éppen zajló lecsófesztiválba,
majd indult is vissza a hajónk Budapestre. Kicsik és nagyok szeretetben és
jókedvben töltöttük együtt ezt a szép napot! Hála legyen!
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Az Úr házának építése és felszentelése bennünk
E közösség mai ünnepének tárgya: az imádság házának felszentelése. Ez
tehát a mi imádságaink háza: Isten háza pedig mi magunk vagyunk. Ha Isten háza mi vagyunk, e világban épülünk, hogy a világ végén felszenteljenek
bennünket. Az épület, sőt az építkezés maga is munkát kíván, a felszentelés
már ujjongást.
Ami itt történt, amikor a falak emelkedtek, az történik most is, amikor a
Krisztusban hívők összegyűlnek. Amikor ugyanis hisznek, mintegy fa és kő
termelődik az erdőkből meg a hegyekből; amikor megtanulják hitünket és
megkeresztelkednek, akkor formálódnak, mesterkezek faragják, egyengetik
és helyükre illesztik őket.
Mindazonáltal csak úgy alkotják az Úr házát, ha szeretetben illeszkednek
össze. Ha a gerendák és a kövek nem kapcsolódnának biztos rendben egymásba, ha nem kötődnének békésen egybe, ha nem illeszkednének egymáshoz, senki sem lépne be ebbe a templomba. Végül, ha azt látod, hogy egy
épületben a kövek és gerendák jól illeszkednek egymáshoz, biztonságosan
beléphetsz, nem félsz, hogy összeomlik.
Krisztus Urunk tehát be akar lépni és közöttünk akar lakni, ezért mondotta
mintegy építő szándékkal: Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! (Jn 13,
34). Parancsot adok nektek, mondta. Amíg ugyanis régiek voltatok, még nem
alkottátok az én házamat. Saját romjaitokban hevertetek. Szeressétek tehát
egymást, hogy kiemelkedjetek régi romjaitokból.
Gondoljátok meg tehát, szeretteim, hogy a jövendölések és ígéretek alapján
még fel kell építenünk ezt a házat az egész világon. Amikor a fogság után
felépült az Úr háza, a zsoltár szavaival ezt mondották: Új dalt énekeljetek az
Úrnak, az Úrnak minden föld énekeljen! (Vö. Zsolt 149, 1). Amit úgy mondtak
akkor, hogy új dal, arról azt mondja az Úr: új parancs. Mi volna az az új ének,
ha nem az új szeretet? Aki szeret, az énekel. Ennek az énekesnek a hangja a
szent szeretet tüze.
Amit tehát megvalósítva látunk szemeinkkel ezekben a falakban, az legyen
meg bensőleg lelkünkben; és amit tökéletesnek látunk kövekben és gerendákban, azt Isten kegyelméből valósítsátok meg testetekben.
Mindenekelőtt tehát adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, akitől minden jó
adomány és minden tökéletes ajándék származik, áldjuk jóságát lelkünk igazi örömével, mert meglátogatta hívei lelkét ennek az imádság házának az
18
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építésénél, érzéseiket felszította, és segítséget is nyújtott. A még nem akaróknak azt sugallta, hogy akarjanak, a jóakaratú törekvéseket pedig tettekre váltottá; az Isten maga ébreszti bennetek a szándékot, s hajt-ja végre a tettet tetszésének
megfelelően (Fil 2, 13), tehát mindezt ő kezdte és ő is fejezte be. (Szt. Ágoston)
Túrmezei Erzsébet: Otthonom
Otthonom a templom.
Ajtaján belépve mindig hazaérek.
Ismerősen csendül fülemben az ének.
Mintha minden hangja simogatás lenne!
Égi Atyám keze simogat meg benne.
Megterített asztal.
Éhező mellőle sose kel fel éhen.
Megelégedhetik mennyei kenyéren:
élet kenyerével, élet italával,
igében, szentségben Krisztussal magával.
Mesterem műhelye.
Azért keresem fel, hogy kezébe vegyen,
hogy régi emberből új emberré tegyen:
hogy amíg templomát látogatom híven,
templommá formálja egész bűnös szívem.
Otthonom a templom.
Mennyei otthonom halvány földi mása,
drága tükörképe, szent hívogatása.
Míg egykor mennyei hajlékod befogad,
köszönöm, Istenem, földi hajlékodat!

Székely László:
Rózsafüzér
Láttalak én már felcsavarva
Harcba induló hősi kardra.
Láttalak néha rátekerve
Kérges, csontos, fáradt kezekre.
Zsebben, tarsolyban, éji párnán,
Ott őrködtél a szűzek álmán.
Erő voltál az ifjú izmán,
Kísértő órán szent talizmán.
Voltál a remény égi lánca,
Réme elől futó szív sánca.
Voltál vad szenvedélyek féke,
Összefont szívek köteléke.
Szegények képes bibliája,
Tizenöt titok égi tára.
templomban zúgsz, mint a tenger,
Melynek habjain ring az ember.
Fel-felharsansz, mint ezerszájú,
Ég átkát tépő viharágyú.
Utitársunk vagy mind a sírig,
Ahol sok rózsád mind kinyílik.
S fehér, kihűlt ujjunkra fonva,
Belépőnk lész az égi honba.

Hevesi Magdi néni egy gyönyörű
gobleinnel köszönti 100 éves templomunkat
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Szerzetesek tere
Ferenc pápa 2015-re meghirdette a megszentelt élet évét. Ennek keretében a hazánkban egész éves rendezvénysorozat
indult Szerzetesek Éve névvel.
Szeptember 18-19-én a Március 15 téren,
a Piarista rendházban és a Ferenciek terén a Szerzetesek Tere nevet viselő interaktív rendezvény zajlott, amelyen az ország szinte összes szerzetesrendje képviseltette magát különféle programokkal minden korosztály számára.
A két nap során az eredeti szlogen („Rendben vagyunk”) bővült:
„Veletek vagyunk rendben”. Tehát nem a maguk boldogságát keresik, hanem
egész odaadott életükkel minket, az Isten szeretetét még nem teljes mélységében ismerő embereket szolgálják.
A rendezvényt Labancz Zsolt piarista tartományfőnök és Deák Hedvig
OP nyitotta meg. Majd Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius mesélte el,
hogy mikor a rendezvény ötletével megkeresték a magyar szervezők, még
nem igen tudta, mi lesz ebből, de amit lát, az meghaladja az elképzeléseit. Abban sem igen hitt, hogy a Szentatya teljesíti a testvérek kérését, hogy személyes video üzenettel köszöntse a Szerzetesek tere vendégeit, mégis teljesült a
kívánság. Ferenc pápa szerzetes testvéreinknek és az őket körülvevő közösségeknek üzent: akik ismerik a körülöttük élők aggodalmait és örömeit, osztozzanak nehézségeikben és reményeikben. Kérjünk az Úrtól együttérzésre képes szívet, hogy sokakhoz el tudjuk vinni Isten vigasztalását.
A program nagyon gazdag és sokszínű volt: áhítatokat, miséket tartottak., lehetőség volt meditációra és személyes beszélgetésekre a szerzetesekkel.
Érezni lehetett, hogy a megkérdezett szerzetesek és a velük dolgozó civilek
általában az adott rend alapítójának karizmájára alapozva dolgoznak és az
élet valamely területén adják át Jézus örömhírét a rászorulóknak, szegényeknek, azoknak, akik valamiért a társadalom peremére szorultak. Másutt szó
esett a családokról, fiatalokról, öregekről. Beszélgettek a természet védelméről
és a gazdaságról keresztény szempontból.
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Babák és mamák zarándoklata Szt. Gellérthez

Lackfi János-est
Templomunk centenáriumi előadás-sorozata
keretében a Hitvalló Művészek Estjének vendégeként 2015. szeptember 15-én Lackfi
János, József Attila dijas, Prima-Primissimadíjas írót, költőt köszönthettük a zsúfolásig
megtelt plébániai teremben.
Személyében sokoldalú, rendkívül tevékeny,
kreatív, hitvalló művészt ismertünk meg, akit
szeretve tisztelünk, emberi-szakmai kvalitásai miatt.
Előadói estjének címe:
Ír-e Isten verset, s ha igen miért nem?
Érdeklődéssel és nyitott szívvel hallgattuk Öt a hitről, művészetről , családról
és mindarról, amit az életben fontosnak tart. A program végén könyveit dedikálta. Örömteli,vidám estét köszönhettünk a művésznek!
Iliás Lajosné Ari, a program szervezője
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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A Magyarok Nagyasszonya Kápolna búcsúja: okt. 8.
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A kápolna története szorosan összekapcsolódik a Regnum Marianum egyesület megalakulásával. A VII. kerületi Damjanich utca 50. számú házat 1900-ban
Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök vette meg, és a
közösség rendelkezésére bocsátotta. Prohászka Ottokár
püspök úr volt az egyesület szellemi támogatója. Pesti
tartózkodása idején szívesen időzött az épületben és
misézett a kápolnában.
A ház háromemeletes és „U” alaprajzot képez. Ennek
az U-nak nyitott részét beépítette a kápolna, mely 1903ban a készült el, 500 személy befogadó képességgel.
1919 márciusában a Regnumot kommunizálták és meg
akarták szüntetni a kápolnát. Csernoch János hercegprímás rögtön plébánia rangra emelte, mert a plébánia
templomokat nem bántották. Schvoy Lajos hitoktatót
nevezték ki plébánosnak. 1927. június. 20-án XI. Pius
pápa tette meg Schvoy Lajost fehérvári püspökké az Istenben boldogult
Prohászka Ottokár utódjává. A háborút megelőző és a háború alatti években nagyon jelentős hitélet fojt.
A II. Világháborúban 1944. július 2-án a
kápolnát lebombázták. A ház földszintjén a volt klub szobában rendeztek be
istentiszteleti helyet, ahol a kápolna
jelenleg is működik.
1951. november 24-étől 1957. január 6ig a kápolna meg szűnt. Az egész épületet ipari tanulók kollégiumává alakították át.
A Damjanich u. 52-ben egy pince helység kiürült. A ház a MÁV nyugdíjegyesület tulajdonát képezte és az egyesület
elnöke Várkonyi Sándor felajánlotta a
felszabadult területet kápolna céljára,
ami 1957 tavaszára el is készült. A hívek Endrey Mihály püspöknél sürgetRózsafüzér Királynéja

ték a kápolna megnyitását. Endrey püspök úr azzal az indokkal biztosította
ezt, hogy kijelentette minden püspöknek jár egy házi kápolna. A Dózsa
György úton laktak a nővérei, akiket rendszeresen látogatott és ezt a kápolnát választotta házi kápolnának, mert Esztergomba nem volt neki.
1957. szeptember elejétől a püspök úr Dr. Döme János atyát bízta meg a
kápolna vezetésével. Kezdettől fogva a Rózsafüzér Királynéja Plébániához
tartozott az anyakönyvezés és a pénzügyi adminisztráció. A kápolna kiadásait a Mária perselyből fedezték. Döme atya idejében készültek el az első
padok, kovácsoltvas munkák: Resurexit oltárkép, a húsvéti gyertyatartó,
hat db. egy ágú és két db. háromágú oltár-gyertyatartó, áldoztató rács a
hozzátartozó két fali lámpával, a baloldali bejárati két szárnyas ajtó, Elkészült a háttal miséző oltár, 1961 húsvétja után Döme atyát letartoztatták.
Júniusban Dr. Polonkai György atyát nevezték ki kápolna igazgatónak.
Működési ideje alatt jelentős mértékben fejlődött tovább a kápolna felszereltsége, díszítése. A hetvenes évek elején készült el a szembe miséző oltár
és a Freskó oltárkép Szt. István felajánlja az országot a Szűzanyának a freskót a még fiatal Korda festette.
Nagy volt az ifjúsági élet, évenként 20 elsőáldozó, nagyszámú ministráns.
Téli, nyári kirándulásokat, táborozást, Mikulás estéket, betlehemes játékokat szerveztek. Polonkai atya 1987-ben ment nyugdíjba, de 1990 márciusában bekövetkezett haláláig a kápolnában kisegített.
1987-88-ban Baltovszky László atya, majd Merva László atyák voltak a kápolnaigazgatók.
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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A MÁV nyugdíj egyesület
új vezetője a kápolna bérleti díját havi 400,000 Ftban állapította meg. A
kápolna éves bevétele 400450,000 Ft. volt ebben az
időben. A főváros hozzájárult, hogy az egyház tulajdonába visszaadandó
épületbe a visszaadás előtt
a földszinti kultúrtermet a
közösség használatba vegye. Évente 60.000 Ft. bérleti díj ellenében. 1992
húsvét után ide költözött vissza a régi helyére a kápolna.
1992 aug. 1-el Györgydeák Mártont a Regnum akkori házfőnökét nevezték
ki kápolnaigazgatónak, azzal a megbízással, hogy lehetőség szerint szervezze újjá a plébániát és kezdje meg az új kápolna felépítését. Györgydeák atya
idején újabb fellendülés kezdődött a kápolna életében. Az atyát 1995 aug. 1el máshová helyezték. Az önálló kápolnaigazgatóság megszűnt és a kápolnát 1995 aug. 1-el a Domonkos templomhoz csatolták, mint fíliát. Dóczy
László Zsigmond domonkos plébános örömmel fogadta Keglevich István
ajánlkozását, aki vállalta a kápolna tovább vitelét. Keglevich atya 2000 aug.
28-án meghalt. Magyarok Nagyasszonya gondoskodott az Ő kápolnájáról.
Október első vasárnapjától László Gábor, Lőrinczi Ferenc, Regőczi István,
Nárai János atyák vállalták a vasárnapi Szt. miséket. Október végén megérkezett a Domonkosok új plébánosa Dióssi Géza Kornél atya.
Ezen túl a vasárnapi Szt. miséket ½12-kor ő mondta, hétköznap pedig hétfőn, szerdán, pénteken Nárai atya misézett reggel 8 órakor. A kápolna híveinek száma rövid időn belül jelentősen megnövekedett.
Az épület visszaadása után megnyílt a lehetőség a terjeszkedésre. Sekrestye,
gyóntató helység. közösségi terem, tároló helység és műhely kerültek kialakításra. Ezeket a helységeket általában természetbeni adományokból rendeztük be, de sor kerülhetett a miseruha, oltárterítő készlet felfrissítésére is.
2004 februárjától 2009 húsvétjáig a vasárnapi miséket Kálmán atya végezte.
2007. augusztusától Nagy Károly atya lett a plébánosunk. Jelenleg szerdán
és vasárnap reggel van szentmisénk. A kápolna búcsú napján, karácsonykor, újévkor agapét tartunk. Ezekre az eseményekre szeretettel várjuk a
ROKI idelátogató híveit is.
/Dúcz László/
Rózsafüzér Királynéja

Imádkozzunk!
A PÁPA OKTÓBERI IMASZÁNDÉKA:

OKTÓBERI ÉLETIGE
„Arról tudják majd meg rólatok,
hogy a tanítványaim vagytok,
hogy szeretettel vagytok egymás
iránt.” (Jn 13,35)

A PLÉBÁNOS OKTÓBERI
IMASZÁNDÉKAI
A RÓZSAFÜZÉR CSOPORTOK RÉSZÉRE:
ÖRVENDETES
VILÁGOSSÁG
FÁJDALMAS
DICSŐSÉGES

A KERESZTSÉG SZENTSÉGÉBEN
RÉSZESÜLT TEMPLOMUNKBAN:




Dienes Ákos
Godár Viola
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
TEMPLOMUNKBAN:





Horváth Endre –
Birinyi Boglárka
Ambriskó Máté –
Rozmis Zsuzsanna
Dr. Dienes Lóránt –
Oroszlán Zsófia

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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A templom megáldása (1915. okt. 3.)
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 az a pillanat, amelyben szentegyházunk kapui feltárultak, hogy bemenjen a
dicsőség királya!...
Valami egyetlen szép ünnep volt az október 3-ika…, örökre felejthetetlen
valamennyiünknek.
Sok szívből nem tudott más sóhaj utat
törni magának, mint az: Hála Isten, hogy
ezt is megérhettük!
S valahányszor visszagondolunk reá, arra a
szép napra, és emlékeit visszaidézve élvezzük örömeit - valahányszor az új templomban járunk-kelünk - a zsoltáros szavai szinte önként, a szívünk legbensejéből fakadnak fel: „Mely kellemesek a te hajlékaid,
erők Ura! Kívánkozik és eped lelkem az
Úr tornácai után. Szívem és lelkem örvendeznek az élő Istenben. Mert a veréb talál
magának házat és a gerlice fészket, ahová
fiait elhelyezze, - én a te oltáraidat erők
Ura, Királyom és Istenem!Boldogok, akik
a te házadban laknak, Uram! Örökkön
örökké dicsérnek téged!
(…) Az ünnep reggelén még csepegett az
eső egy kicsit, de már kezdett a szél is
fujdogálni; jó időt jelentett s lobogtatta a
torony pápai, nemzeti és fővárosi zászlóit.
Fél kilenckor főt. rendfőnökünk megbízottja, P. Hansen Ceslaus megkezdte a
templommegáldási szertartást. A celebráns
segítői és kísérői körüljárták a templomot
belül és kívül. A szertartás végeztével felnyíltak a templom kapui (9 óra) és kezdett
telni a hatalmas templom.
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Wolkenberg Gyula, a VII. ker. felügyelője
40 gyalogos és 6 lovasrendőrrel vigyázott a
rendre.
A kormányt Jankovics Béla vallás– és közoktatásügyi miniszter képviselte,. A fővárost gróf Festetics Géza alpolgármester
(…). Jelen voltak továbbá Forster Gyula,
dr. Strausz István legf. Számvevőszéki tanácsos, a templom-építő-bizottság lángbuzgalmú világi elnöke, (…), Hofhauser Antal
tanár, a templom zseniális műépítésze,
Paulheim Ferenc építőmester, Horváth
József ácsmester (…).
Kevéssel 1/2 10 óra előtt érkezett Csernoch
János bíboros hercegprímás dr. Lepold
Antal prímási irodaigazgató kíséretében. A
felkoszorúzott kapuknál tartományfőnökünk, P. Glund Rajmund és P. Dunarich
Károly pesti házfőnök fogadták a szokásos
egyházi szertartással.
A hercegprímás a szentélybe érvén nagy
asszisztenciával (…) elmondotta a templommegáldási imát. Ezután mélt.
Giesswein Sándor pápai prelátus, a templomépítő-bizottsáág egyházi elnöke tartotta
meg gyönyörű szentbeszédjét, melynek
rövid tartalmát itt adjuk:
<<A testté lett ige ma is közöttünk lakozik
s különösen itt a templom szent helye az,
melyet az Úr fensége betölt, mert az Ő
kegyelme mindörökké való. Ezt választotta
ki és szentelte meg, hogy itt legyen az ő
neve minden időben és itt marad az ő szeme és szíve mindenkoron. „Íme az Isten
hajléka az emberekkel és velök fog lakni: és
ők az ő népe lesznek és az Isten velök, az ő
Istenük lészen, és letöröl szemükről minden könnyhullatást. Mert a templom az a
hely, ahol Betlehem és Goldota misztériumai megismétlődnek. Az oltáron újból

születik a Krisztus, kenyér és bor színében
elrejtve, és újból és újból feláldozza magát
érettünk, közbenjárván mennyei Atyjánál.
Itt a templomban hangzik el a feltámadás
allelujája és megy végbe szakadatlanul a
pünkösdi csoda, ,mely megújítja a lelkeket.
Az Eucharisztia király székében ülő Jézus
mondja itt: Íme, én megújítok mindeneket.
Az Isten háza képe és hasonmása az emberi
léleknek és a hívek közösségének, az Úr
Jézus anyaszentegyházának. Az Isten temploma szent és ti vagytok az, mondja az
apostol. Mert miként itt a templomban,
úgy a hívek lelkében is hajlékot vesz magának az Úr Jézus. A Krisztus, mint alapkő
fölött, írja Szent Péter is, ti is, mint élő
kövek, épüljetek fel lelki házul. >>
Gyönyörűen fejtegeti az egyénnek és a
keresztény társadalomnak a templomszerű
felépülését Szent Ágoston. Miként az Isten
házában a fát és a követ, melyből össze van
róva, ács és kőfaragó egységes terv szerint
faragta, véste, úgy idomítja az emberi lelket
a keresztény igazság tanítása és az isteni
kegyelem; de ezek a lelkeket, így szól to-

vább, egymáshoz is kapcsolják. Ha itt
ezek a fák és kövek nem illeszkednének
egymáshoz kellő rendben, ha nem támogatnák egymást békességben, ha egybekapcsolódva nem szeretnék egymást, ki
merne belépni?
Azért Krisztus, midőn hozzánk betérni
készül, lelkünket felépítendő mondja: Új
parancsot adok nektek, hogy szeressétek
egymást!
Midőn Budapest perifériájának egyik
legszebb pontján az isteni kegyelem e
kútforrása a híveket magához hívja, hogy
itt üdülést találjanak, emlékezzünk meg
azokról, kik ez Istenházát felépíteni segítették. Először a dominikánus atyákról
kell megemlékeznünk, kik 1903. évben
Budapestre jövén, kutattak, hol van a
legnagyobb szükség az üdvösség kútforrására, s midőn a helyet megtalálták, nagylelkű támogatásban részesítették őket: a
székesfőváros, a vallásalap, boldogult
Vaszary bíboros-hercegprímás, Győry
Teréz grófnő, Rieglerné (…) de Szent
Ferenc fiai éppoly bensőséges szeretettel
ölelték magukhoz és támogatták Szent
Domonkos fiait. Vannak talán mindezeknél nagyobb ajándékok is, nem szám
szerint, hanem súlyban, a szegény emberek megtakarított garasait értem, kik
csendben és névtelenül járultak hozzá.
A szentbeszéd után kezdődött a prímási
nagymise. A nagymise végeztével még két
mise volt, 11 órakor és 1/2 12-kor. Mindegyiken majd tele volt a templom.
Délután 4 órakor már nagy embertömeg
kezdett gyülekezni a körmenetre. (…) A
32. gyalogezred csapatának díszlövése
után megindult a menet (…), a legméltóságosabb Oltáriszentséget mélt. Dr.
Giesswein Sándor vitte. A szentség után a
rózsafüzér társulat és a többi hívők jöttek
beláthatatlan tömegekben, imádkozva a
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Templombelső 1930 körül

szentolvasót a békéért, győzelemért és hálaadásképpen. A körmenet a Thököly úton,
Aréna úton és István úton haladt. (…) A
körmenet az Úr Jézus valóságos
diadalmenetje volt. Rengeteg tömeg vett
részt benne, komoly becslés negyvenezerre
tette a résztvevők és sorfalat állók számát.
Mindenütt példás rend, fegyelem. A házak
ablakai felvirágozva, szőnyegezve, kivilágítva. Mikor a körmenet megérkezett a templomba, P. Paluscsák Pál, kassai perjel lépett
a szószékre és a tartalmilag itt következő
szentbeszédet tartotta:
<< Visszatértetek az Úr Jézussal. Diadalútja
volt ez a mi Megváltónknak, Királyunknak,
Mesterünknek. Először járt a kenyér színe
alatt ezen a vidéken. Imákat suttogó ajakkal,
sóhajos szívekkel, bizakodó lélekkel, könynyes szemekkel, tömjénillat között, zengő
énekekkel, harci riadókhoz szokott harsonák
szelíd hangjainál a mai napon először kísértük őt ezeken az utcákon. Először visszahangozták ezek az utcák a szentolvasó édes
szavait, hol a bűn sokszor kifestve jár, ahol a
vétek fényben kínálgatja magát, ahol sokszor
káromkodás hallik, kigúnyolása annak, aki
ma áldva, kegyelmet osztogatva ment az
utakon.
És ti ezren meg ezren követtétek őt. Megérezte lelketek, hogy itt az Úr. Az Ő istenségének szétáradó illata, jósága, irgalma, szeretete, kegyelme vonzott ide benneteket. Kí28
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sértétek őt. Lelketek húzott ide, szívetek
vonzott Hozzá, a gond űzött ide, a kereszt,
amely mélyen belevágott vállaitokba, súgta
nektek, hogy jöjjetek; lelketek betegsége,
nyomorúsága, vágya vezetett Hozzá, meg a
sok kísértéssel, jajjal teli élet. Kértétek,
segítsen, erősítsen, vidámítson, szabadítson, könnyítsen. (…) Tudjátok, hogy az Úr
a Segítő, az Oltalmazó, a Szabadító. Ezért
fordultatok hozz, ezért kértetek Őtőle
megnyugvást, türelmet, kitartást, ezért
ostromoltátok meg az eget békéért, világnyugalomért.
De kedveseim, az Isten nemcsak azt
mondja nekünk, hogy Ő a nép üdve, megmentője! Még mást is mond. „És uruk
leszek mindörökké.” Uruk! (…) A háborúnak rémes, lelketrázó hangjával mondja
nekünk: népem, figyelj az én törvényemre.
Az ostor azért sujt, mert elhagytuk az ő
törvényeit. Ha büntető kezét fel akarjuk
tartani, nemcsak imádság kell, hanem élet,
megjavulás, visszatérés az ő törvényéhez.
Ezen életmegjavításnak, lélekmegujhodásnak igen hathatós eszköze a szentolvasó. Az életmegujhodás abban lesz, hogy
követjük az Úr törvényét. Az Úr törvénye
pedig maga Jézus Krisztus. Ő az út, az
igazság és az élet. Ő Istennek szerelmes
Fia, akit hallgatnunk kell. Istenhez térés az
Krisztushoz fordulás. Krisztus legyen ezután a mi törvényünk: tanítása szerint
gondolkodjunk, példája szerint éljünk.
Erre int bennünket Szent Pál apostol a mai
vasárnapi szentleckében. (…) Kettős dolgot
kíván az apostol tőlünk:másképp gondolkozzunk, mássá legyünk.
Másképp gondolkozzunk! Az ember
megujhodását azzal kezdi, hogy elveit,
felfogáást, világnézetét megjavítja. Józanul,
helyesen kezd az ember gondolkodni.
Krisztus tanítása szerint nézni a világot,
életfeladatomat, kötelességeimet. Ez az első

a megujhodásnál. Erre segít minket a szentolvasó. Miféle imádság az? (…) Elmélkedő,
szemlélődő imádság. Az isteni titkokban,
Jézus életében elmélyedten imádkozom.
Lelkünk elé tárul Isten legszentebb, legnagyobb műve, a megváltás. Az Üdvözítő isteni életének nagy mozzanatait látom magam
előtt. Szent hitünk fontos igazságaiba mélyed a lelkem. Átalakul gondolkodásmódom; nem a világ hamis okossága, üres
locsogása a vezércsillagom, hanem Jézus
szava, aki az igazságosság napja.
Mássá legyünk! Mikor válik mássá az ember?
Ha másképen ék! Mikor él másképen? Ha
már mást szeret, mást akar, másképen cselekszik. Megujhodás; Istent szeretni, azt
akarni, amit Ő kíván, Ő parancsol. Akaratunk érzelmein, törekvésein, vágyain kell
javítanunk. Erre segít fel a szentolvasó buzgó, igaz elmondása. „Bővelkedjék üdvös,
helyes és állhatatos istenességében.” Ez a
gyümölcse a szentolvasó elimádkozásának.
Bővelkedjék istenességben! Ezt a szót,
devotio, jobban úgy fordíthatnám: lelki
készség Isten szolgálatára, akaratkészség
Isten akaraténak a teljesítésére. Erre nevel az
olvasó. Hogyan? Isten szeretetére gyújtja fel
az akaratot. Mert ez a lelki készség csak ott
található, ahol igaz, Isten iránti szeretet van.
És hogyan gerjeszt szeretetre? A titkok elmélkedésével! Azok mind-mind Isten nagy
szeretetéről beszélnek, irgalmának csodálatos tetteit hirdetik. Ezen istenesség üdvös,
helyes lesz. Mert az olvasóimádság alázatra,
engedelmességre, keresztviselésre, önmegtagadásra tanít, hiszen az alázatos, engedelmes, szenvedő Krisztusnak a példáját tárja
elénk, meg a jóságos Szűz szegény, elrejtett,
fájdalomteljes életét.
Így lesz a szentolvasó az emberek nagy átalakító eszközévé. (…)
Vegyük ezért kezünkbe a szentolvasót., a

boldogító, vigasztaló, erősítő éneket—mint
az ünnepi zsolozsma mondja. Isten szeretetéről szól, a legnagyobb szenvedésről
énekel, a legbiztatóbb, legboldogítóbb
jövőt varázsolja eléd, legnagyobb hőstettekre lelkesít.
Hadd zengjen ez új templomban a Szűzanya zsolozsmája, kedvelt imádsága napról
-napra! Dicsérjétek, magasztaljátok, kérjétek őt! Segítőnk! Vigasztalónk! Irgalmat
esdünk: ő az Irgalmasság anyja. Ezer meg
ezer beteg sínylődik, vár gyógyulást: ő a
betegek gyógyítója. Árvák, özvegyek, síró
anyák jajával, keserűségével tele az egész
világ: ő a szomorúak vigasztalója. Az egyházat ellenségei fenyegetik, üldözik: ő a
keresztények segítsége. Édes hazánkra,
Szűz Mária örökségére rátört a világ, hogy
azt széttépje, megsemmisítse: ő Magyarország oltalmazója. Hozzá forduljunk, megsegít, megáld, megvigasztal, megoltalmaz.
Amen.>>
A szentbeszéd utén litániát énekeltek és
egy szívből fakadó Te Deum és szentségi
áldással ért véget a lélekemelő zép ünnep.
Azaz, hogy dehogy is ért véget. Az áldás
után elénekeltük mi szerzetesek a zsolozsma befejező részét, a kompletóriumot és a
Salve regina (Üdvözlégy Mennyország
királynéja) antifóna éneklésével köszöntöttük édes jó égi édesanyánkat, aki ezt a
szép napot megérni engedte.
(…) S azóta nap-nap után hangzik az
öröklét igéje az új templomban… nap-nap
után száll a kegyelem harmatja a hívők
ezreinek lelkébe, nap-nap után leborulva
az oltár lépcsőinél kimondhatatlan boldogsággal, szeretettel, hálával rebben el
ajkunkról a szentmise imája:
„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert az
ő irgalmassága örökkévaló” (117. zsolt.)

/Bőle Kornél O.P., 1915. /
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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SZENTMISÉK RENDJE
PLÉBÁNIAI KÖZÖSSÉGÜNK
SZENTMISÉJE:
(RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNÉJA
TEMPLOM
1146 Bp. Thököly út 56.)
Vasárnap de. 10 órakor

További szentmisék
Templomunkban:
Sze és Szo: reggel 7 óra
H, K, Cs, P, V: este 6 óra
Urnatemető látogatása
a szentmisék előtt és alatt

PLÉBÁNIA IRODA NYITVATARTÁSA:
HÉTFŐ: 8:00 – 10:00 óráig
KEDD: 8:00 – 9:30 óráig
SZERDA és PÉNTEK: 15:30 – 17:30 óráig
ÚJ telefonszámunk: 06-30/884-7050
(irodaidőben hívható - egyházi flottás)
E-mail: iroda@rozsafuzerkiralyneja.hu

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

Szentségimádás:
 plébániai

közösségünk havi közös
szentségimádása:
minden elsőpénteken

Magyarok Nagyasszonya
Kápolna
(VII. Damjanich u. 50.)

Vasárnap és szerda
reggel 8 óra

- az esti szentmise után ½ 8-ig

 minden

további péntek este:

 minden

hó 2. vasárnapján:

szentmise után ½ 8-ig (csendes)
de. 11 órától engesztelő imaóra

Rózsafüzér Ima:



minden kedden és pénteken 17 órától
a hónap első vasárnapján a délelőtti
szentmise előtt 9 óra 15 perctől

Gyóntatás:
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 200 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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