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Kedves Testvérek! 

 

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve a hittanórákon részletesen 
foglalkozunk, igyekszünk megérteni az Eucharisztia lényegét, ezen belül a szent-
misét. Az idei Nagyböjtben, a Szent Negyvennapban legyen „házi feladat” is a 
szentmise. Olvasni, tanulni róla… érteni, részt venni (nem elkésve!) – akár hétköz-
napokon is -  tudatosan bekapcsolódni (szolgálatokat is vállalni), és természetesen 
szentáldozáshoz is járulva… 
A Katolikus Egyház Katekizmusa így kezdi az Eucharisztia szentségének magya-
rázatát: „Üdvözítőnk az utolsó vacsora alkalmával, azon az éjszakán, melyen el-
árultatott, megalapította testének és vérének eucharisztikus áldozatát, hogy így a 
kereszt áldozatát a századokon át eljöveteléig 
megörökítse, és így szeretett jegyesére, az Egyház-
ra bízza halálának és föltámadásának emlékezetét: 
az irgalom szentségét, az egység jelét, a szeretet 
kötelékét mint húsvéti lakomát, melyen Krisztust 
vesszük magunkhoz, lelkünket kegyelem tölti el, s 
a jövendő dicsőség záloga nekünk adatik.” (1323) 
Majd így folytatja:  „Az Eucharisztia az egész ke-
resztény élet forrása és csúcsa.  Az összes szentség, 
mint minden más egyházi szolgálat és az apostoli 
tevékenység is, a szent Eucharisztiához tartozik és 
reá irányul. Az Eucharisztiában ugyanis benne 
van az Egyház minden lelki java, tudniillik maga 
Krisztus, a mi Húsvétunk.”  

 



 

2 Rózsafüzér Királynéja 

 

 

 Az isteni élet közösségét és Isten népének egységét, melyekben az Egyház 
létezik, az Eucharisztia jól jelzi és csodálatosan megvalósítja. Benne éri el 
csúcspontját a tevékenység, mellyel Isten Krisztusban megszenteli a világot, és 
a kultuszt, melyet az emberek Krisztusnak és általa az Atyának a Szentlélek-
ben nyújtanak. 

Nagy Károly  
plébános 

  
 

FERENC PÁPA A SZENTMISÉRŐL 
Számunkra, keresztények számára alapvető 
fontosságú, hogy jól megértsük a szentmise 
értékét és jelentését, hogy mind teljesebben 
megélhessük kapcsolatunkat Istennel. 
 Nem felejthetjük el, milyen sok keresz-
tény volt az egész világon az elmúlt kétezer 
évben, akik a halálig is kitartottak, csakhogy 
megvédjék az eucharisztiát, és milyen sokan vannak ma is, akik életüket koc-
káztatják azért, hogy részt vehessenek a vasárnapi misén. 304-ben, a Diocleti-
anus-féle keresztényüldözés idején egy észak-afrikai keresztény csoportot 
rajtakaptak, hogy misét mutat be egy házban, és börtönbe zárták. Amikor a 
római helytartó kihallgatta őket, megkérdezte, miért csinálták, amikor tud-
ták jól, hogy szigorúan tilos. Ők azt válaszolták: „Vasárnap nélkül nem élhe-
tünk”. Ezzel azt akarták mondani: ha nem ünnepelhetjük az eucharisztiát, 
akkor nem tudnánk élni, akkor keresztény életünk elhalna. 
 Jézus ugyanis azt mondta tanítványainak: „Ha nem eszitek az Emberfia 
testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, 
és issza az én véremet, annak örök élete van, és feltámasztom az utolsó na-
pon” (Jn 6,53–54). 
 Az Eucharisztia egy csodálatos esemény, amelyben Jézus Krisztus, a mi 
életünk jelenvalóvá teszi magát. A misén való részvétel azt jelenti, hogy 
„újra átéljük az Úr kínszenvedését és megváltó halálát. Teofánia történik: az 
Úr jelenvalóvá teszi magát az oltáron, hogy odaadja magát az Atyának a 
világ üdvösségéért” (Homília a szentmisén, Szent Márta-ház, 2014. február 
10.). Az Úr ott van velünk, jelen van! Sokszor előfordul, hogy mi csak oda-
megyünk, nézelődünk, csevegünk egymást között, miközben a pap misézik, 
és elfelejtjük, hogy mi ott vagyunk az Úr közelében. 
 Emeljük fel szívünket, ne telefonjainkat!... 
A szentmise nem a mellettünk ülővel való csevegés ideje! … nem színi elő-
adásra megyünk templomba, hanem azért, hogy az Úrral élő párbeszédet 
folytassunk, ő találkozhasson gyengeségeinkkel, és életet adjon nekünk. 
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Felnőtt hittanosok

 

 

Ovisok 

Febr. 14. 
hamvazószerda 

A Nagyböjtöt szentmisével kezdem, egyben tudatosan 
megtervezem készületemet, lemondásaimat,  
szentgyónásomat. 

Febr. 15. 
csütörtök 

Örömmel vállalom a mai nap terhét – Krisztussal élem 
meg a nehéz helyzeteket.  

Febr. 16. 
péntek 

A házasságban élőkért böjtölök, részt veszek a kereszt-
úton / szentségimádáson / szentmisén.  

Febr. 17. 
szombat 

Ma türelmes és irgalmas szeretettel leszek minden test-
vérem iránt. Részt veszek plébániánk lelkinapján. 

Febr. 18. 
Nb. 1. vasárnapja 

Imádkozom a nehézségben lévő emberekért. Megkere-
sem, kinek van szüksége segítségre, adományomra.  

Febr. 19.  
hétfő 

Olvasom a Szentírást és időt szánok, hogy elmélkedjek 
rajta. Felkészülök a szentgyónásra.  

Febr. 20. 
kedd 

Mindenkiben igyekszem felfedezni a jót. 
Imádkozom a bűnösök megtéréséért.  

Febr. 21. 
szerda 

Megkeresek valakit, akivel már régen találkoztam,  
és érdeklődöm róla, meghallgatom őt.  

 

Febr. 22. 
csütörtök 

 

Negyedórára betérek egy templomba  
szentségimádásra / szentséglátogatásra. 

Febr. 23.  
péntek  

A gyermekekért és a fiatalokért böjtölök, részt veszek a 
keresztúton / szentségimádáson / szentmisén.  

Febr. 24. 
szombat 

Átgondolom életem:  
hálát adok Istennek értem való hűségéért.  

Febr. 25. 
Nb. 2. vasárnapja 

Örömmel és alázattal szolgálom  
a körülöttem lévőket, türelemmel meghallgatva őket.  

Febr. 26.  
hétfő 

Végiggondolom, életemben mikor találkoztam mélyen 
Istennel. Tudok-e másoknak tanúságot tenni?  

Nagyböjti program javaslat 
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Febr. 27. 
kedd 

Ma igyekszem magamra ölteni Krisztust és az ő irgal-
mát mindenki iránt. 

Febr. 28. 
szerda 

Ma minden emberben keresem Isten képmását – 
mindannyiunkban ott él Ő.  

Márc. 1. 
csütörtök 

Imádkozom a Szentatyáért, papjainkért, szerzetesein-
kért, új papi és szerzetesi hivatásokért. 

Márc. 2. 
péntek 

Böjtölök a súlyos betegekért, haldoklókért és a világ 
megtéréséért. Részt veszek a keresztúton.  

Márc. 3. 
szombat 

Végiggondolom saját hitem történetét és hálát adok a 
kapott kegyelmekért.  

Márc. 4. 
Nb. 3. vasárnap 

A vasárnap ünnep – a munkát ma félreteszem,  
a családdal pihenünk, beszélgetünk, kirándulunk,  
játszunk.  

Márc. 5. 
hétfő 

Ma én is tükrözni akarom Isten végtelen jóságát  
– elfogadással, türelemmel, jóakarattal fordulok  
minden emberhez.  

Márc. 6.  
kedd 

Igyekszem a lehető legtöbb dolgot megdicsérni  
és megköszönni a nap során.  

Márc. 7.  
szerda 

Konkrét tettel segítek egy mellettem lévő  
szegényebb sorsú családot és imádkozom értük.  

Márc. 8. 
csütörtök 

Ma csak jót mondok másokról, jó kedvvel végzem  
a munkám.  

Márc. 9. 
péntek 

Böjtölök és imádkozok a szegényekért, a szenvedő-
kért, az üldözött keresztényekért; részt veszek a ke-
resztúton / szentmisén. 

Márc. 10.  
szombat 

Átgondolom a nagyböjt eddigi szakaszát, ha még nem 
igazán tettem sokat, most elkezdem! 

Márc. 11.  
Nb. 4. vasárnapja 

Kedves szentjeim közbenjárását kérem magamért,  
és a mellettem lévőkért. 
Milyen lemondással, adománnyal tudnám segíteni a 
rászorulókat?  
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Márc. 12. 
hétfő 

Megpróbálok a „másik bőrébe” bújni,  
hogy jól tudjam szeretni őt.  

Márc. 13. 
kedd 

Kritizálás helyett ma a jót keresem mindenkiben: di-
cséret, köszönet, elismerés a pletyka és megszólás he-
lyett.  

Márc. 14. 
szerda 

Mai döntéseimben a magam érdeke helyett különösen 
is a másik ember javát keresem.  

Márc. 15. 
csütörtök 

Türelmes, figyelmes és megértő leszek egész nap. 
Imádkozom hazánkért szentségimádási napunkon. 

Márc. 16. 
péntek 

Böjtölök a gyermekek és fiatalok hitéért és egyházunk 
iránti elkötelezettségéért.,  
Részt veszek a szentségimádáson / keresztúton.  

Márc. 17. 
szombat 

Nagylelkűen adom az időmet, a mosolyomat,  
az ötleteimet, a munkámat másoknak.  

Márc. 18. 
Nb. 5. vasárnap 

Átgondolom, mit tehetek plébánia közösségemért:  
hogyan tudok konkrét tettekkel lépni/ segíteni?  

Márc. 19. 
hétfő 

Hálát adok szüleimért, nagyszüleimért, tanítóimért, 
Szent József közbenjárását kérem az édesapákért.  

Márc. 20.  
kedd 

Ma inkább a mellettem lévő emberekre figyelek,  
nem magamra.  

Márc. 21.  
szerda 

Örömmel szolgálom a körülöttem lévőket és igyek-
szem ma a lehető legtöbb dolgot megdicsérni.  

Márc. 22. 
csütörtök 

Meglátogatom nagyszüleimet vagy rokonaimat,  
vagy egy idős ismerőst és segítek nekik (pl. bevásár-
lás, takarítás).  

Márc. 23. 
péntek 

Böjtölök a családokért, a krízisben lévő házasokért  
és részt veszek a keresztúton. 

Márc. 24.  
szombat 

A Szűzanyát kérem a nehéz helyzetben lévőkért.  
Megtervezem az ünnepi előkészületeket, hogy szívem 
az Istenre figyelhessen!  

Márc. 25.  
Virágvasárnap 

Imádkozom, hogy a világban egyre többen nyíljanak 
meg Isten felé.   
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Márc. 26. 
hétfő 

Ma semmin sem morgolódom – a legapróbb dolgot is 
készséges lelkülettel és vidáman teszem.  

Márc. 27. 
kedd 

Imádkozom, hogy a Húsvétban a megváltottság örö-
me és a feltámadás reménye járja át családomat.  
Kiengesztelődöm családtagjaimmal és akivel feszült-
ség van köztünk.  

Márc. 28. 
szerda 

Hogyan tudom ma szívemet szegénnyé, üressé tenni 
mások gondja-baja iránt?  

Márc. 29. 
Nagycsütörtök 

Átelmélkedem az Utolsó Vacsora és a lábmosás jelene-
tét. Hálát adok az Eucharisztiáért, a papságért, a sze-
retet parancsáért. Részt veszek az esti ünnepi szentmi-
sén.  

Márc. 30. 
Nagypéntek 

Böjtölök a bűnösökért, a börtönben lévőkért,  
a keresőkért és a megtérőkért. 
Részt veszek az esti ünnepi szertartáson.  

Márc. 31. 
Nagyszombat 

Meglátogatom a Szentsírt. Imádkozom a keresztségre 
készülőkért, hogy a feltámadás öröme járja át plébá-
niaközösségünket, adjon reményt és békét. Családtag-
jaimmal együtt veszünk részt az esti ünnepi Vigília 
szertartáson.  

Ápr. 1. 
Húsvétvasárnap 

Krisztus feltámadt, engem is meghív az új életre, a 
megújult szeretetre. 

Készült Ferenc pápa nagyböjti üzenetei, ill. a Ferencesek nagyböjti programja alapján. 

 

KERESZTÚT 
1. Csendes jelenlét – a tabernákulumban is 
(éjjel-nappal). 
2. A kereszt vállalása – értünk. 
3. Ember (is) – fáradt, szenved, értünk. 
4. Jézussal, Máriával – menjek velük együtt. 
5. Elfogadja a segítséget – én is? 
6. Hálás, ajándékoz – én is? 
7. Elesik – de felkel, megy tovább. 
8. Ne rajtam sírjatok – tarts önvizsgálatot! 
9. Újra elesik – újra indul, értünk: mert szeret. 
10. Mindent elvehetnek tőle – a lényeget nem! 
11. Keresztre szegezik – nem védekezik. 
12. Meghal értünk – hogy minket is feltámaszthasson! 
13. Anyja ölében – a hit próbája. 
14. Temetés – átköltözés, vissza az Atyához (tőle jöttünk). 
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BÖJTI FEGYELEM 
 
 

Hamvazószerda és Nagypéntek szigorú böjti 
nap. 
- Hústilalom: a hústól való tartózkodás a betöl-
tött 14 éves kortól kötelező. 
- Az étkezés csökkentése: a betöltött 21. élet 
évtől a megkezdett 60-ig (egyszer van teljesebb 
étkezés és kétszer némi étel fogyasztása).  

- Nagyböjt minden péntekjén hústilalom van! 
Nagyböjtben tartózkodjunk a zajos, táncos  
mulatozásoktól. Lehet vállalni (választani) testhezálló önmegtagadásokat, 
lemondásokat… jócselekedeteket…, több imát, keresztutat, stb. 

FELNŐTT LELKIGYAKORLAT 
Péliföldszentkereszten 

 
2018. augusztus 27-30. 

 
 

részvétel 18 éves kortól 
 

Jelentkezni 5000,- Ft előleg befizetésével  

lehet az irodában vagy Károly atyánál. 
 

Teljes részvételi díj: 16.000,- Ft/fő 

  Plébániai közösségünk minden  
felnőtt tagját szeretettel várjuk! 

 

 
 

Nagyböjtben minden  

péntek este a szentmise után  

közösen imádkozzuk a  

keresztutat! 
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Életképek 

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 
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1. Sokan okozott örömet az adventi postaláda 2-5. Pásztorjáték a plébániai 

hittanos gyerekek közreműködésével 6. Lakásszentelés 7. Az újév köszöntése  

0 órakor az Oltáriszentség jelenlétében 8. Az év utolsó szentmiséje - anyakönyvi  

statisztikákkal 9. Ökumenikus est metodista lelkészházaspárral 10. újévi koc-

cintás 11. plébániai szolgálattevők közös ebédje 

9 

10 

11 
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Plébánosi gondolatok 

- Nagy kaland Jézus küldetésében járni! (Mk 6,7-13) – Nemcsak az apostolok, hanem 
bizonyos értelemben mindannyian küldve vagyunk, ki-ki a maga területén, hivatásá-
ban. Fontos, hogy Jézust hirdessük, adjuk… 
- Dávid „végrendelete” is megszívlelendő: …Tartsd meg a te Urad, Istened előírása-
it! Járj az ő útjain; tartsd meg rendelkezéseit, parancsait, végzéseit és intelmeit, aho-
gyan meg van írva… (1Kir 2,1-4.10-12) 
 

"Menj haza tieidhez, és mondd el nekik, hogy milyen nagy dolgot művelt az Úr, és 
hogyan könyörült meg rajtad!" (Mk 5,1-20) 
- Magunk számára is érdemes összeszedni, látni és másokkal is megosztani, hogy 
Isten mennyire szeret! 
 

- Örültem és örülök a tegnap esti Ige-körnek. Minden alkalom a keresztény élet „sava
-borsáról” szól. Most is sok-sok tapasztalat elhangzott: ki, hogyan próbálja élni a 
keresztény életet. És közösen gondolkodva, egymással megosztva (egymást segítve) 
irányozhattuk be már a február hónapot is! 
- „Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt…” (Lk 10,1-9) - Örülök, hogy a Roki-
ban is vannak, akikre lehet számítani... (72 tanítvány?) Köszönöm! 
 

Minden nap lehet, de ma különösen aktuális, hogy új életet kezdjünk, újra kezd-
jünk… Istent választani, szeretni – még teljesebben! Vagy éppen életünk valamelyik 
területén radikálisan (az evangélium is segít) változtatni… 
Idézetek a mai zsolozsmából: 
- Tudom, kinek hittem, és biztos vagyok benne, mert az igazság Bírája elég hatalmas 
ahhoz, hogy rábízott kincsemet megőrizze az ítélet napjáig. 
- Elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga 
teljességében. 
- Számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség; Urunk, Jézus Krisztus keresztjé-
vel akarok dicsekedni. 
- Krisztus igazságára mondom: Isten evangéliumát hirdettem köztetek. Hiszen nem 
embertől kaptam, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából. 
 

Feleségével a vallás gyakorlásában is társak, tizenegy gyermek, a szegények szerete-
te… Mint orvos megszámlálhatatlan szemműtét, ingyenes orvosi ellátás… naponta 
szentmise, zsolozsma, rózsafüzér… Élt 61 évet. 
- Istennek hála a mai ökumenikus ima-estért! Nemcsak a templomban, hanem a hit-
tantermi találkozáson is épülhettünk/építhettünk! Köszönöm, hogy sokan értik, ma-
gukévá teszik, élik Jézus, egyházunk szándékát, egységre törekvését. Köszönöm so-
kak, sokrétű szolgálatát. 
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- Hányszor tapasztaltuk már, hogy milyen gyengék vagyunk, kevesek vagyunk, mi-
lyen megoldhatatlannak tűnő feladatok, élethelyzetek vannak előttünk… De Isten 
segítségével, erejével minden a helyére került! Ma is valóság, hogy Dávid győzedel-
meskedni tud – Isten erejével! (1Sám 17,32-33.37.40-51) 
- A zsoltárválasz éppen ezért: „Áldott legyen az Úr, * ő az én segítségem.”  (Zsolt 
143,1.2.9-10) 
 

- Többre volt igényük, nemcsak keresztelkedni. Elkötelezettebb élet, tanítvánnyá 
válni… 
- Mikor kezdtem/kezdem követni Jézust? 
- Aznap nála maradtak… vendégségben Jézusnál… időzni, beszélgetni Jézussal… Te 
miről? 
- Apostolkodás. Te már kiket vittél Jézushoz?  (Jn 1,35-42) 
 

- Ma délelőtt együtt imádkoztam paptestvéreimmel a Napközi imaórát. Jó volt olvas-
ni, feleleveníteni (plébániai közösségünkre is gondolva): „Tegyétek teljessé örömö-
met azzal, hogy egyetértetek, ugyanúgy szerettek, és közös lelkesedéssel ugyanarra 
törekesztek. Semmit se tegyetek vetélkedésből, vagy hiú dicsőségvágyból. Inkább 
mindenki alázatosan a másikat tartsa magánál kiválóbbnak. Senki ne keresse csak a 
maga javát, hanem másét is.” (Fil 2, 2b-4) 
- Már sok örömet, kegyelmet hordoztak/adtak az idei lakásszentelések. Jó volt Jézust 
vinni és jelenlétét megtapasztalni az otthonokban! 
- Ajánlom az OLVASTAM ablakot is… 
- Jézus fontossági sorrendje (ld. mai evangélium Mk 2,1-12): először a lelket gyó-
gyítja („feloldozza” bűneiből a bénát), aztán jön a testi gyógyulás... Elgondolkodtató! 
 

Térdre borult előtte, és így kérlelte: "Ha akarod, te megtisztíthatsz engem!"… (Mk 
1,40-45) 
- Kérjem Jézust, van mitől megtisztulnom! 
- Hála a megtisztulásokért! Pl. most év elején, akár egy életgyónást is beiktatni… 
tisztán kezdeni az évet! 
 

„Itt vagyok.”… „Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!” (1Sám 3,1-10.19-20) 
- Az ébredés pillanatától egy nap alatt is hányszor kimondhatom, kifejezhetem kész-
ségemet Isten felé. Itt vagyok, rendelkezz velem!... Szólj, azt akarom tenni, amit Te 
akarsz! – Segíts így élnem Istenem! 
 

„Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus?” (Mk 1,21-28) 
- Jó kérdés! Érdemes rajta elgondolkodni… Nekem mi közöm Jézushoz? Jézusnak 
mi köze hozzám? Mi van köztünk? Milyen a Jézussal való kapcsolatom? Stb… 
 
 



 

12 Rózsafüzér Királynéja 

Vendégségben Jézusnál  

„Jézus úgy bánt velem, mint aki 
eddigi életem minden lépését 
ismeri, sőt azt is, amit majd a 
jövőben cselekszem. Azt érez-
tem rajta, hogy előítéletek nélkül 
lát, olyannak, amilyen valójában 
vagyok. Leültetett, vendégül 
látott étellel és itallal, eközben 
párbeszédet kezdeményezett, 

mely rögvest lelki beszélgetésbe torkollott. Hirtelen olyan nyíltsággal tudtam 
beszélni minden félelmemről, mint amilyennel senki más előtt. Őt a valódi 
énem érdekelte, nem a felszínen kotorászott, hanem előhívta a jó tulajdonsá-
gaimat, amelyeket én sem mind ismertem ezidáig.” (Krisztina - 12. o.) 
 
„Miután beléptünk és levettük a cipőinket, egyből vacsorával kínált minket, 
de én személy szerint csak beszélni szerettem volna vele a világ aktuális     
dolgairól. Első kérdésem az volt hozzá, hogy miért engedi, hogy líbiai embe-
reket rabszolgának adjanak el. Miután válaszolt, megköszöntem neki, hogy 
ilyen jó körülmények közé és egy szerető családba születtem. Második kérdé-
sem az volt, hogy nagyapám, aki nemrég elhunyt, a mennyországban         
van-e.” (Dániel - 12. o.) 
 
„Beszélnénk a vallásról, valamint a katolikus egyházról, hogy sokat változott 
azóta, amióta Jézus megalapította. Megkérdezném Jézust még arról is, hogy 
mit gondol arról, hogy nap mint nap újabb felekezetek jönnek létre. Mit gon-
dol arról, hogy úgy próbálnak követőket szerezni, hogy mindenhol reklámoz-
zák magukat, szórólapokat osztogatnak, az utcákon beszédeket tartanak, és a 
legrosszabb: minden házba becsöngetnek. Szerintem ez illetlenség. Túlságo-
san erőszakosak, véleményem szerint az a probléma, hogy nem tisztelik elég-
gé a mi saját nézeteinket.” (Sabrina - 12. o.) 
 

Évközi 2. vasárnap evangéliumi szakaszában a tanítványok tudni akarták hol lakik Jézus, mire 

ő azt válaszolta: „Jöjjetek, nézzétek meg!” Megtudtuk, hogy a két tanítvány elment Jézushoz, s 

aznap nála maradtak. Ebből a gondolatból kiindulva Károly atya feltette a kérdést: Ha elmehet-

nél Jézushoz, milyen lenne nála? Mit mondanál neki, mit kérdeznél tőle? Ezt a kérdést feltettük 

több gimnáziumi hittancsoportban is, az alábbiakban a hittanosok válaszaiból adunk közre. 
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„Egyik este Jézushoz jó pár kérdéssel a fejemben tértem be. A kérdések a kö-
vetkezők voltak: 1. Önzetlenül hogyan tudta magát feláldozni értünk? A feltá-
madás hogyan zajlott, milyen volt, és mit látott közben? Voltak állomások? A 
feltámadás utáni létet életnek lehet hívni? Ha igen, akkor mitől élet az, ami 
fizikailag nincs is? (Ezt nem azért írom, mintha nem hinnék benne). Tudta, 
hogy miért lett erre a földre teremtve, és hogy neki nagy feladata lesz?”  

(Réka - 12. o.) 

 

„Megkérdezném, hogy mit tanácsol a jövőmmel kapcsolatban. Megígérném 

neki, hogy betartok majdnem mindent, de akkor ő is segítsen.” (Tibor - 12. o.) 

 
„Kíváncsi lennék rá, hogy mit jelent Isten bárányának lenni, feláldozni magát 
az emberiség érdekében? Milyen volt úgy meghalni a kereszten, hogy tudta, 
hogyha akar, akkor nem kell meghalnia? Megkérdezném azt is, hogy a mo-
dern világban hogy tudok olyan életet élni, hogy Istennek és a társadalom 
elvárásainak is megfeleljek? Felhoznám neki az egyházzal kapcsolatos renge-
teg kérdésem.  Az egyházi közösség miért nem tudja félrerakni a gonoszságát, 
féltékenységét?” (Máté - 12. o.) 
 
„Miután meghívott, nem hittem el, hogy tényleg ez van. 
De hogy jussak oda? Mert azt pletykálják, hogy nem lehet eljutni oda. Ezen 
sokat gondolkodtam. Másnap megint találkoztam vele. Elmondtam neki, 
hogy mi a helyzet. azt mondta, hogy akkor jöjjek el a koncertjére. Néztem, 
hogy „mi van?” 
De azt mondtam neki, hogy jó. Elmentem. Amikor elkezdődött, akkor jöttem 
rá, hogy nem valami pop vagy rock koncertre hívott! Nagyon nem! Hanem jó 
tanácsokat adott, hogy hogy lehet jobban élni.     Ráadásul nagyobb tömeg és 
taps volt, mint a legjobb koncerten, amin voltam. 
Ezután sokkal jobb és élhetőbb lett a világ.”  
(Katinka - 6. o.) 
 
„Egy nap elmentem sétálni a parkba. Amint gondol-
kodtam, egy ember jött felém. Elhessegettem a gon-
dolataimat. Azután rájöttem, hogy az az ember Jé-
zus volt! Gyorsan fejet hajtottam neki és köszöntem: 
- Üdvözletem, Jézus! 
- Neked is drága hívő- mondta. Van kedved eljönni 
hozzám? 
-Természetesen, köszönöm a meghívást. 
Jézus háza gyönyörű volt. Nagy ablakok, szép fest-
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mények. Leültünk egy selymes puha fotelbe egy csésze teával a kezünkben. 
Beszélgetni kezdtünk: 
- Miért engem hívtál meg? - kérdeztem. 
- Mert te voltál az én választottam, akinek tiszta a lelkiismerete. 
- Köszönöm. Milyen isteni személynek lenni? 
- Hát ez elég nehéz kérdés. Szeretem a hívőket, szeretek a mennyben lenni. 
- Vannak barátaid a mennyben? 
- Igen, vannak. A legjobb barátomat Jánosnak hívják. És neked milyen az  
életed? 
- Hát..., hol érdekes, hol nehéz, hol boldog. Te látod, hogy az emberek mit csi-
nálnak a Földön? 
- Igen látom. Ne mondd el senkinek, de van egy nagy tábla, amin azt az em-
bert nézem akit választok. 
- Szerinted én milyen vagyok? 
- Jókat cselekszel, ügyes vagy, szeretettel teljes. 
- Köszönöm, most mennem kell. Viszlát Jézus! 
- Majd találkozunk még, szia. 
Így mentem haza egy kellemes beszélgetés után. (Zsófi - 6. o.) 
 
„Hirtelen békesség lett, mindenki és minden boldog és nyugodt a másikkal. 
Az emberek az állatok egyaránt. A szomorúak, a boldogok. A szegények, a 
gazdagok. Egy barna hosszú göndör hajú ember sétál a városban, mint egy 
turista. Csakhogy az embereket nézi, és nem a házakat: figyeli a békességet. 
Világos ruhája van, és fehér cipője. 
Amikor megszólít, úgy érzed, hogy határtalanul boldog vagy, és csak kedve-
sen tudsz közeledni mindenkihez. 
Odasétál hozzád és megszólít: 
Dicsértessék! - a szavából, öltözékéből és a kisugárzásából rájössz: Jézus!     
Viszont nem gondolatban, hanem szavakban. 
-Igen, az vagyok- válaszol. 
Nem jutsz szóhoz.... egy kis beszélgetés után sétálni kezdesz vele, mire meg-
szólal: 
- Itt lakom, szeretnél bejönni? 
- Ha lehet! - válaszolsz. 
Bementek a házba. és azt látod, amire számítasz: egy normális rendezett ott-
hon. Viszont meglepődésre is van magyarázat: Jézus egy ugyanolyan ember, 
mint te! Attól még, hogy Isten Fia, úgy él a Földön, mint te! Van TV-je, CD-i, 
festményei, konyhája, hálója.... Olyan, mint egy középszintű ember              
háza.... Csak! Itt béke, nyugalom, barátság, biztonságérzet és kedvesség is   
járul hozzá!” (Alex - 6. o.) 
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 Alapozó (Hittel ismerkedők) 2. és 4. hétfő 18.45 

 Babák-Mamák minden kedd  10.00 

 Bibliaóra 1. kedd 18.45 

 Felnőtt hittan 3. hétfő 18.45 

 Fiatal házasok  2. kedd 19.00 

 Igekör (Életige) utolsó csütörtök 18.45  

 Ifjúság 1. és 3. csütörtök 18.45 

 Jegyesek 1. és 3. kedd 18.45 

 Nyugdíjasok  2. és 4. kedd 15.30 

 Filmklub 2. csütörtök 18.45 

 Boldog Gizella kör minden hétfő 10.00 

 Óvodások hétfő 17.00 

 Alsósok hétfő 17.00 

 5. osztály hétfő 17.00 

 Kisifi  (8-9. osztály) szerda 16.45 
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„Gyakornokok” plébániánkon 

„A múlt hét során sok időt töltöttem a 
Rózsafüzér Királynéja plébánián, ahol 
előtte még sohasem jártam. A Sapientia 
Szerzetesi Hittudományi Főiskolán tanu-
lok, ahol a lelkipásztori munkatárs szak-
irány kötelező része az, hogy egy hetet az 
oktató által kijelölt plébánián eltöltsünk; 
megtapasztaljuk, hogy milyen egy plébá-
nia élete, mi folyik az irodában, a lelki-
pásztornak milyen feladatokat kell ellát-
nia, stb. Megmondom őszintén, a gyakorlat előtt nem tudtam elképzelni, hogy 
mit fogok tudni csinálni egy héten keresztül egy plébánián... Nem gondoltam, 
hogy ennyi feladat és program vár rám.  
Örömmel tapasztaltam, hogy ezen a plébánián mennyire élő közösség van 
jelen, lenyűgöző volt látni, hogy Károly atya milyen gondosan odafigyel min-
den korosztályra, mennyi foglalkozást, programot szervez, hogy mindenki 
megtalálhassa azt, ahol igazán át tudja élni a közösségi erőt, az Isten szeretét; 
ahol tudja mélyíteni a hitét, és szolgálni az Urat. Részt vettem különböző kor-
osztályoknak tartott hittanórákon (középiskolások [9.o., 12.o.], nyugdíjasok); a 
Gizella csoport kézműves foglalkozásán; Igekörön; az Ökumenikus hét kap-

 

Lili a Boldog Gizella körben is járt 

Január végén, február elején gyakran érkeznek gyakornokok plébániánkra.  Katekéta, lelki-

pásztori munkatárs, kispap, misszionárius - mindannyiukat azért küldik egy-egy plébániára, 

hogy a gyakorlatban is belelássanak, belekóstoljanak egy plébánia működésébe, a helyi egy-

ház életébe. Az idei év elején, Lili a Sapientia főiskoláról, Gergő, negyedéves kispap a Köz-

ponti Szemináriumból és Zani, a 27 éves orvos, misszionárius Brazíliából a Shalom Közösség 

képviseletében töltött el egy-egy hetet nálunk.  
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csán előadásokon; szentmisén; és betekintést nyerhettem a plébániai admi-
nisztráció világába is, amit nagyon élveztem. Kívülállóként az volt a legfonto-
sabb tapasztalatom és élményem is egyben a hét során, hogy bármelyik cso-
portfoglalkozáson voltam jelen, nagy szeretettel és nyitottsággal fogadtak, 
mindenki érdeklődő, figyelmes volt, és igyekezett bevonni, átadni valamit 
abból, ami hétről hétre történik a közösségében. Csillogó tekintetekkel talál-
koztam, és hatalmas mosolyokkal. Boldog, egymásra odafigyelő, összetartozó 
emberekkel.  
Nagy áldásnak tartom Károly atyát (és Vikit!!!) a plébánia és a közösség életé-
ben. Kevés helyen van ez így, hogy a pap ennyire komolyan veszi a feladatát 
és ennyire elhivatott a népe összetartásában, gondozásában. Sokszor megfor-
dult a hét során a fejemben az a gondolat, hogy érdemes lenne a teológia hall-
gatókon kívül papokat is küldeni egy-egy plébániára szemlélődni, hogy tanul-
hassanak egymástól, és közösen kitapasztalják, hogy mitől tud működni és élő 
lenni egy közösség.  
Köszönöm a befogadást, a történeteket, az érdeklődést és a rengeteg szerete-
tet, amit kaptam. Külön köszönöm Károly atyának és Vikinek a beszélgetése-
ket és a rám szánt időt. Sokat töltődtem és tanultam is belőlük.  
Kívánok rengeteg erőt a továbbiakhoz és sok „Mennyország élményt”! Isten 
áldjon és őrizzen Mindenkit!” Lehoczki Lili - 3. éves gyakornok 
 

„Lőw Gergely vagyok, negyedéves pap-
növendék. Az Esztergom-Budapesti Egy-
házmegyéhez tartozom és a Központi 
Szemináriumban tanulok jelenleg. Zuglói 
vagyok. Nagy öröm van bennem, hogy a 
Rózsafüzér Királynéja plébániára vezé-
relt a gondviselés.  Engem anno itt ke-
reszteltek, később kerültünk a Bosnyák 
térre. Jó látni, hogy ilyen családias ez a 
közösség, nekem ösztönösen az őske-
resztények jutottak eszembe, amikor lát-

tam, hogy a hívek milyen bátran, örömmel és természetességgel olvasnak fel a 
szentmisén, vagy hogy milyen otthonosan mozognak a sekrestyében.  
 Hálás vagyok azért, hogy a héten a házszenteléseken és hittanokon sok 
őszinte, személyes találkozásban lehetett részem.  
Nem számítottam rá, hogy még egy misszionáriussal is megismerkedhetem, 
és azt hiszem igazi csapatként tudtunk együttműködni, bátorítani egymást - 
például én gitározni tudok, Zani pedig énekelni. Amit kiemelnék még, hogy 
Károly atya nagyon jól tartott minket - mind koleszterinnel, mind pedig a lel-
kiek tekintetében. A héten három papi összejövetelen is részt vettünk, azt gon-

 

Közös étkezések a plébános atyával 
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dolom nagyon fontos, hogy a papok közösségben legyenek egymással is - iga-
zi öröm volt tapasztalni, hogy ez itt megvan. Remélem Károly atya nem fog 
nagyon unatkozni, ha majd elmegyünk, mindenesetre kicsit kifújhatja magát.” 

Lőw Gergő, negyedéves kispap 
 

Zani vagyok, 27 éves. Misszionárius 
vagyok a Katolikus Shalom Közösség-
ben. A Shalom Közösség Brazíliában 
született 35 éve, és a legfontosabb misz-
sziója a fiatalok evangelizációja, különö-
sen azoké, akik távolabb vannak az 
Egyháztól és még nem ismerik Jézust. A 
Közösség Magyarországon 2009-től van 
jelen, miután Dr. Erdő Péter bíboros úr-
tól kapott meghívást. 
Én három éve vagyok a Közösségben. 
Éltem São Pauloban és Quixadában, a 

Tanítványok házában. Aztán, Isten és a közösség elküldött engem Magyaror-
szágra, Budapestre. Ez nagy meglepetés volt számomra, soha nem gondoltam 
volna, hogy csupán a közösségben töltött harmadik évemben elküldenek egy 
külföldi országba! De egyúttal nagyon boldog is voltam!!! Rögtön másnap, 
ahogy megtudtam a hírt, elkezdtem mindent keresni és elolvasni Magyaror-
szágról és Budapestről. 
Magyarországra 2017. június 20-án érkeztem és októberben kezdtem el inten-
zíven magyarul tanulni. A nyelvtanulás első szintje után a közösség elküld 
bennünket egy időre kulturális és nyelvi gyakorlatra. Amikor elkezdtünk ke-
resni olyan helyet, ahol eltölthetném ezt a gyakorlati időt, beszéltünk Tóni 
atyával (a Szent József Plébánia plébánosával), és ő felhívta Károly atyát, aki 
azonnal igent mondott arra, hogy egy hétre fogad engem a nyelvi és kulturális 
gyakorlatra. 
 Nagyon szép volt ez a hét! Mehettem a templomba, meglátogathattam né-
hány nagyon kedves családot és részt vehettem lakásszentelésen, papi találko-
zókon, meglátogathattam a betegeket és imádkozhattam értük. Főzhettem 
“feijoadát”, fekete bablevest, ami egy tipikus brazil étel. Részt vehettem egy 
vacsorán is a fokoláros testvéreimmel és nagyon jó volt megismerni az ő szép 
karizmájukat. Elmehettem egy iskolai hittanórára Károly atyával és találkoz-
hattam a plébániai hittanos fiatalokkal is. Minden nap részt vehettem a misé-
ken és rózsafüzér imákon a templomban. Szombaton volt a plébániai farsang, 
ahol Károly atya, Gergő és én csináltunk egy előadást, aminek a címe a 
„Három pap” Nemzetközi Együttes volt, és együtt énekeltünk, táncoltunk 
brazil és magyar dalokat. 

 

Gergő és Zani vacsorát készít 
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Nagyon boldog vagyok ez a hét után, és rácsodálkoztam ismét az isteni gond-
viselésre, ami mindig a legjobbat adja nekünk. Nagy kincset kaptam ezen a 
héten. Több mint a sok program, több, mint a nyelvtudásom fejlesztése. A leg-
nagyobb ajándék az volt, hogy úgy éltem, mint egy nagy családban, mint egy 
új családban.  Mindenki nagyon kedvesen fogadott, ezt tapasztaltam minden 
mosolyban, minden szóban, minden találkozásban. Károly atyával és Gergő-
vel is egy családként élhettem együtt ezekben a napokban, a közös imádságok 
pillanataiban és a vidám étkezéseink során. Itt a ROKI-ban újra megtapasztal-
hattam, amit Isten ígért számomra, amikor elhagytam a családomat és misszi-
onárius lettem, hogy Ő ad százannyi apát, anyát, fivért és nővért. Nagyon, 
nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy a fivéreimmé és nővéreimmé 
lettek ebben a nagyszerű családban, ami az egyházunk. Isten fizesse meg min-
denkinek a nagy szeretetét, amit felém nyújtott. Mindannyian Krisztus Euc-
harisztikus Testének tagjai vagyunk.  Zanderson Lima, brazil misszionárius 
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Gondolatok Ferenc pápa leveléből 

Ebben az évben a Betegek Világnapjának témáját a keresztre felfeszített Jézus 
szavai adják, amelyekkel édesanyjához, Máriához és Jánoshoz fordul: 
„’Asszony, nézd, a fiad!’... ‘Nézd, az anyád!’. Attól az órától fogva házába fo-
gadta a tanítvány...” (Jn 19, 26-27). 
Az Úrnak ezek a szavai rávilágítanak a kereszt misztériumának lényegére. A 
kereszt nem reménytelen tragédia, hanem az a hely, ahol Jézus megmutatja 
dicsőségét és ránk hagyományozza szerető végakaratát, amely a keresztény 
közösség és minden tanítvány életének alapszabályává válik… 
A kereszt kimondhatatlan fájdalma keresztüldöfi Mária lelkét (vö. Lk 2,35), de 
nem teszi bénulttá. Éppen ellenkezőleg, mint az Úr édesanyja az odaadás új 
útjára lép. A kereszten Jézus gondoskodik Egyházáról és az egész emberiség-
ről. Mária arra hivatott, hogy vegye ki részét ebből a gondoskodásból. Az 
Apostolok Cselekedetei, amikor beszámol a Szentlélek pünkösdi nagy kiára-
dásáról, megmutatja azt is, hogy Mária hozzálátott e feladatának teljesítéséhez 
az Egyház első közösségében. S ennek a feladatnak soha nincs vége... 
Máriához hasonlóan a tanítványok nem csak arra kaptak meghívást, hogy 
gondoskodjanak egymásról. Tudják ugyanis, hogy Jézus Szíve kivétel nélkül 
mindenki előtt nyitva áll. Az Isten országának Evangéliumát mindenki szá-
mára hirdetni kell és a keresztényeknek szeretettel kell fordulniuk mindenki-
hez, aki szükséget szenved, egyszerűen azért, mert személyek, Isten gyerme-
kei. Az Egyháznak a szükséget szenvedők és betegek iránti anyai hivatása a 
kétezer éves története során konkrét formákat öltött, egy sor gazdag kezdemé-

Betegek világnapja 

 

Szentmise a Dózsa György úti idősek otthonában 
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nyezésben, amellyel a betegek felé fordult. Elkötelezettségünk történetét nem 
szabad elfelednünk; ma is folytatódik szerte a világban… 
Jézus Egyházára hagyta gyógyító hatalmát: Az Apostolok Cselekedeteiben 
olvassuk a Péter (vö. ApCsel 3,4-8) és Pál (ApCsel 14,8-11) által végbevitt cso-
dák leírását. Jézus adományának megfelel az Egyház feladata, amely tudja, 
hogy ugyanazzal a gyengéd és együttérző tekintettel kell a betegekre néznie, 
mint az Úrnak. Az egészségügyben végzett lelkipásztori munka szükséges és 
lényegi feladat marad és az is fog maradni mindig, amelyet megújult lendü-
lettel kell végezni az egyházközségi szinttől a legkiválóbb egészségügyi köz-
pontokig mindenütt. Nem feledkezhetünk itt el arról a gyengédségről és ki-
tartásról, amellyel számos család gondoskodik tulajdon gyermekéről, szülei-
ről, rokonairól, akik krónikus betegségben vagy súlyos fogyatékosságban 
szenvednek. A családon belül végzett gondoskodás az emberi személy iránti 
szeretetről szóló rendkívüli tanúságtétel, megfelelő elismerés jár érte és meg-
felelő intézkedésekkel támogatni is szükséges azokat. Így ebben az egyházi 
küldetésben részt vesz minden orvos és ápoló, pap, szerzetes és önkéntes, a 
családtagok és mindazok, akik betegekről gondoskodnak. Olyan közös fele-
lősség ez, amely gazdagítja hétköznapi szolgálatunk értékét. 
Szűz Máriára, a gondoskodó szeretet édesanyjára bízunk mindenkit, aki tes-
tében vagy lelkében beteg, hogy támogassa őket reménnyel. Azt is kérjük tő-
le, hogy segítsen befogadó emberekké válnunk beteg testvéreink irányában. 
Az Egyház jól tudja, hogy különleges kegyelemre van szüksége ahhoz, hogy 
megfeleljen evangéliumi szolgálatának a betegekről való gondoskodásban. 
Ezért imádkozzunk mindnyájan együtt az Úr édesanyjához kitartó könyör-
géssel, hogy az Egyház minden tagja megélje szeretettel az élet és az egészség 
szolgálatára szóló hivatását! Szűz Máriát kérjük a Betegeknek ezen a XXVI. 
Világnapján: segítsen a betegeknek, hogy szenvedéseiket az Úr Jézussal kö-
zösségen éljék meg, és támogassa azokat, akik gondoskodnak róluk! Mind-
nyájukra, a betegekre, az egészségügyi dolgozókra és az önkéntesekre is szív-
ből adom apostoli áldásomat.  - Ferenc pápa - 

 

Szentmise a Peterdy utcai idősek otthonában 
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A Házasság hete - Bíró László püspök leveléből 

 

2018 a családok éve. Alka-
lom arra, hogy mindnyá-
junkban tudatosodjon: a csa-
lád nagy és fontos érték. Sze-
retnénk, ha Magyarországon 
erősödne a családbarát érték-
rend, a gyermekbarát szem-
lélet, a generációk közötti 
együttműködés, és az élet 
szentségének tisztelete, ha 
egyre jobban sikerülne összehangolni a munkát a családi élettel. (…)
Ünnepeljük, hogy a házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az 
ember számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szere-
tet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem töké-
letes társon keresztül. A házasságban egy férfi és egy nő saját elhatározásából 
elkötelezi magát, egymás bátorítására, segítésére és védelmére törekszik egész 
életében. Ilyen módon a házasság felelősségteljes, biztonságos és meghitt kö-
zösséget jelent számukra, és áldásul szolgál életük minden más területén is … 
…Kiváló alkalom arra, hogy tegyünk házasságunkért, párkapcsolatunkért. 
Tudatosan lépjünk egymás felé. Lepjük meg párunkat személyes ajándékkal, 
szánjunk időt meghitt beszélgetésre, olvassunk közösen egy, a házasság meg-
újulásáról szóló könyvet, vagy nézzünk meg egy ilyen témájú filmet. Hadd 
újuljanak házasságaink! Ha van erre lehetőségünk, kapcsolódjunk be a helyi 
közösség nyilvános programjaiba, vagy a közeli városok kezdeményezéseibe, 
tapasztaljuk meg a közös öröm lelkesítő hatását! A http://hazassaghete.hu/ 
honlapján tájékozódhattok a programokról, a házasság hete jelenlegi és előző 
nagyköveteiről, és sok, a házasságra és családra vonatkozó információról. 
A házasság hetén elkezdett lépéseket folytassuk ezt követően is. Hiszen nem 
egy hétre mondtunk igent egymásnak, hanem egész életünkre szólóan. Te-
gyük ezt azért is, hogy a családok éve ne csupán üres jelszó legyen, hanem 
egész társadalmunkat megszépítő valóság. A családok évére figyelve szervez-
zék idei programjaikat az egyházközségek és a családcsoportok! Legyen külö-
nös gondunk a házasságra való felkészítésre, a házasságok, a szükséget szen-
vedő családok segítésére. 
Mindeközben ne feledjünk hálát adni házasságunkért, családjainkért Istennek, 
akinek ezt a csodálatos ajándékát élvezzük és ünnepeljük. 
 

Kívánok gyümölcsöző házasság hetét és családok évét!  - Bíró László püspök - 
 

          az MKPK Családbizottságának elnöke 

 

Fiatal házasok - férjek kiscsoportja 
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Gyalogtúra Dobogókőre 

„Bakancsban szenvedni a megtisztulásért” * avagy Hegyen lakik az Isten 

A hegyek között születtem, valamikor nagyon rég :), habár a szüleimmel nem 
jártuk a hegyeket, sokat voltunk a természetben és már akkor tapasztaltam, 
tapasztalták szüleim a természet rám gyakorolt csodás, jótékony hatásait. Véz-
na gyerek lévén, rossz evő voltam és vérszegény, felváltva udvaroltak nekem 
a család közeli tagjai, hogy a „katonákat” elfogyasszam minden egyes étkezés-
nél. Csodás módon, mikor kint töltöttük a vasárnapot a zöldben, mindig dup-
la adag ételt fogyasztottam, kipirosodtam, megteltem élettel. 
 A hegyjárással, túrázással komolyabban kb. 15 éve találkoztam és nagyon 
hamar „függővé” váltam, a hegy tudatmódosító szerként hatott rám. Bármi-
lyen rosszkedvűen, szomorúan is indultam, útközben valahogy lemorzsolód-
tak, leszakadoztak a gondok, ahogy az ember halad felfele, a teste fárad, de a 
lelke töltekezik s mikor eléred a csúcsot, mosolyogva nézel vissza és a problé-
máid már nem is annyira súlyosak, mintha Istenhez közelebb kerülnél és egy-
más kezét fogva ketten néznétek felülről alá és onnan fentről minden kisebb, 
könnyebb és egyszerűbb. Számomra évekig a hegy volt az öröm, a boldogság 
elsődleges forrása, ott történtek a legszebb dolgok, ott születtek a legszebb 
emlékek, a Hegy, a természet, a mozgás volt a menedékem, az tartott életben a 
nehéz helyzetekben is. Sajnos az elmúlt pár évben nagyon kemény testi, de 
főleg lelki megpróbáltatásaim voltak és hiába próbáltam felszínen maradni, 
volt egy pont, amikor már nem tudtam magam megtartani és alámerültem, 
elfogyott testi és lelki erőm is. 1 évig csak kóvályogtam, vergődtem, képtelen 
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voltam kimászni a gödörből, ahogy emeltem volna fel a fejem a földről, a sár-
ból jött a következő tasli, hol balról, hol jobbról. Többször próbálkoztam fel-
menni, visszamenni a Hegyhez, Istenhez, de vagy közbejött valami vagy kép-
telen voltam, valami, „valaki” nem engedett. Nagyon örültem mikor megtud-
tam, hogy az egyházi közösség (ahova pár hónapja csöppentem be) tagjainak 
egy része szokott túrázni is, a sok jó egyéb program mellett, felcsillant a re-
ménysugár a szívemben, hogy hátha most újból sikerülni fog. Már nagyon 
vártam a napot. Természetesen, nem adta magát könnyen, most is megpró-
bált az a valami, „valaki” meggátolni, indulás előtt 2 nappal feltörték az autó-
mat, a munkahelyemen is komoly feszültségek, mondhatni cirkuszok voltak, 
péntek este újból olyan voltam, mint a kifacsart citrom és azt éreztem, képte-
len vagyok másnap reggel felkelni és elindulni. De ez alkalommal a vágy 
mégiscsak erősebb volt és az influenza (ami sokakra lesújtott) sem vert le. 
Szombat reggel elindult a kis csapat, 7-en (7 nő és nem gonoszak) plusz a ve-
zér, Károly atya. Ragyogó időnk volt és mi nekivágtunk a sziporkázó havas 
tájnak.  Károly atyánál volt „hamuban sült pogácsa”, de nem csak testi, 
hanem lelki eledel is. Útközben többször megálltunk, imádkozni, evangéliu-
mot olvasni, a havi igét átnézni, elmélkedni, magunkba szállni. Minden egyes 
„stációnál” elhangzott egy-egy szó, egy-egy mondat amiről éreztem, tudtam, 
hogy ez nekem szól és nagyon, nagyon mélyre hatolt, mélyen elrejtett, mély-
ről jövő sebeket érintett, de ugyanakkor ébresztőt is fújt. Mostanig csak érez-
tem Isten jelenlétét a Hegyen, a Természetben, de most nemcsak hogy köz-
tünk volt, hanem valóban meg is szólalt, meg is szólított, nem csak sejttette 
jelenlétét, hanem konkrétan rámutatott, kimondta, hol tévedek és azt is, hogy 
mi a megoldás, mi a teendő, ezt utunk vége fele adta tudtomra, amikor is szó-
ba kerültek a Boldogságok, 8-an lévén mindannyiunknak jutott egy, választ-
hattunk. Én a 7-es számot mondtam, íme: „Boldogok a békességesek: ők Isten 
fiai”. Vagyis ne háborogjak, ne küzdjek, küszködjek, harcoljak, még akkor 
sem, ha nálam az igazság. Kössek békét először magammal, aztán a világgal, 
mert csak akkor lehetek boldog. Azt még pontosan nem értem mit jelent, 
hogy „ők Isten fiai”, de remélem idővel ezt is megértem, egyelőre a kétélű 
kardot kell letennem, amivel magamat és másokat is sebzek. 
 

Köszönöm ezt a se nem túl hosszú, se nem túl rövid külső-belső utazást!  

Várom a következő túrát! 

           Izolda 

 
*”Bakancsban szenvedni a megtisztulásért”, a Vadon című film másodlagos címe, ami egy 
hölgyről szól, aki 1.500 km-t gyalogol, amikor már úgy érzi, hogy túl sok a lelki teher és 
utazása során, fizikai megpróbáltatásai, nehézségei által megérti, megemészti a múltját és 
visszatérve képes új életet kezdeni.  
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2018. február 
„A szomjazónak ingyen adok az élet vizének forrásá-
ból” (Jel 21,6) [1] 
János apostol a Jelenések könyvét azért írta, hogy vigasztal-
ja és bátorítsa a korabeli keresztényeket, mert akkor már 
terjedt a keresztényüldözés. Ez a szimbolikus képekkel teli 
könyv ugyanis felfedi, hogyan látja Isten a történelmet és a 
végső beteljesedést: úgy, mint végső győzelmét a rossz min-

den hatalma felett. Ez a könyv a célt tárja elénk, azt a teljes és dicsőséges sor-
sot, amelyet Isten az emberiségnek szánt. 
Megígéri, hogy megszabadulunk minden szenvedéstől: Isten „letöröl sze-
mükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem 
fáradság.” (Jel 21,4) 
  

„A szomjazónak ingyen adok az élet vizének forrásából” 
  

Ez a jövő csírájában már megmutatkozik a jelenben is mindannyiunk számá-
ra, akik őszintén keressük Istent és igéjét, amely feltárja előttünk tervét; előt-
tünk, akik szomjúhozzuk az igazságot, az igazságosságot és a testvériséget. 
Szomjazni, vágyakozva keresni, Isten szemében jó tulajdonság, jó kezdet, sőt 
ezáltal – ahogy megígérte – az élet vizének forrásából ad innunk. 
Isten ingyen kínálja nekünk ezt a vizet. Mindenkinek felajánlja, nemcsak an-
nak, aki Isten tetszésére akar lenni erőfeszítéseivel, hanem bárkinek, aki érzi a 
maga törékenységének terhét, és ráhagyatkozik az ő szeretetére, bízva abban, 
hogy ott gyógyulást, teljes életet és boldogságot talál. 
Tegyük hát fel a kérdést: mire szomjazunk? És milyen forráshoz megyünk a 
szomjunkat oltani? 
  

„A szomjazónak ingyen adok az élet vizének forrásából” 
  

Talán arra szomjazunk, hogy elfogadjanak, hogy meglegyen a helyünk a tár-
sadalomban, hogy megvalósíthassuk a terveinket… Jogos törekvések ezek, 
amelyek azonban önzéssel fertőzött forráshoz, önös érdekeinkbe zárkózás-
hoz, sőt a gyengékkel szembeni visszaélésekhez vezethetnek. Azon vidékek 
népei, ahol nincsenek tiszta vizű kutak, jól tudják, milyen tragikus következ-
ményekkel jár, ha híján vannak ennek a létfontosságú természeti kincsnek. 
Mégis, ha még mélyebbre ásunk a szívünkben, egy másfajta szomjúsággal is 
találkozunk, melyet Isten ültetett el benne: tekintsük az életünket ajándéknak, 
amelyet kaptunk, hogy továbbajándékozzuk. Merítsünk tehát a tiszta forrás-
ból, az evangéliumból, és szabaduljunk meg a szeméttől, amely elzárja ezt a 

 Éljük az igét! 
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forrást. Hagyjuk, hogy magunk is a nagylelkű, befogadó és ingyenes szeretet 
forrásaivá alakulhassunk a többiek számára, és ne álljunk meg az elkerülhetet-
len nehézségeknél az utunkon. 
  

„A szomjazónak ingyen adok az élet vizének forrásából” 
  

Amikor keresztények egymás közt megvalósítjuk a kölcsönös szeretet paran-
csát, akkor lehetővé tesszük Isten számára, hogy egészen különleges módon 
közbeavatkozzon, ahogy Chiara Lubich írja: 
„Minden pillanat, amikor megpróbáljuk élni az evangéliumot, olyan, mintha 
egy csepp élő vizet innánk. Minden egyes szeretet-tett felebarátaink iránt 
olyan, mint egy korty víz. Igen, mert ez az értékes és élő víz minden alkalom-
mal feltör a szívünkből, amikor valódi szeretetre törekszünk mindenki iránt. 
Ez a forrás, Isten, annyi vizet küld, amennyire szükségünk van ahhoz, hogy 
kisebb-nagyobb szeretet-tettekkel mások szomjúságát oltsuk. S ha folytonosan 
adunk, a béke és az élet forrása egyre bőségesebben árad, és soha nem apad 
ki. És van egy másik titok is, amelyet Jézus feltárt, egy feneketlen kút, amely-
ből meríthetünk. Ha ketten vagy hárman összejönnek az ő nevében, és így 
szeretik egymást, akkor Ő közöttük van. S akkor valóban szabadok leszünk, 
eltölt a fény, és élő víz forrásai fakadnak a szívünkből. Jézus beteljesíti ígéretét, 
mert Ő maga lesz közöttünk, és tőle fakad a víz, mely örökké éltet.”[2] 
  

Letizia Magri 
 

[1]      Februárban Istennek ezt az igéjét ajánljuk, amelyet egy német ökumenikus csoport választott 
ki, hogy az év folyamán éljük. 
[2]      vö. C. Lubich, La fonte della vita, Città Nuova, 46, [2002], 4, p. 7. 
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ÉDESAPÁK IMÁJA SZENT JÓZSEFHEZ  
 
Mennyei Atyánk! Köszönöm neked az életem, köszönöm feleségem, és 

köszönöm gyermekeimet, akikkel megajándékoztál. Most Szent József 

életét példának tekintve kérlek: 

- Adj nekem hitet és érzékeny lelket, hogy megértsem nekem szánt  

üzenetedet. 

- Kérlek, mutasd meg, mi a szándékod velem, hogy megfeleljek házastársi 

és szülői hivatásomnak. 

- Segíts, hogy el tudjam fogadni, és meg tudjam valósítani, amit rólam 

elgondoltál akkor is, ha nem értem. 

- Segítsd meg feleségemet, hogy benne Mária hite és lelkülete éljen.  

Segíts úgy szeretnem, ahogy Szent József szerette jegyesét. 

- Segíts úgy élnem mások iránti türelemmel, figyelemmel,  

hogy gyerekeink számára életem példája vonzó legyen a követésre. 

- Segíts, hogy gyerekeinknek át tudjam adni a hitet: szavaimból, és tette-

imből megismerhessék az igazi szeretetet. Tudjam munkára, becsületes-

ségre, igazmondásra, szerénységre, rendre, fegyelemre, kötelességtelje-

sítésre nevelni őket. Tudják derűs lélekkel elfogadni a szegénységet, testi

-lelki megterhelést. Tudjanak áldozatot hozni, önzetlenül adni és szolgálni, 

elviselni, ha nem az ő akaratuk teljesül. 

- Segítsd gyerekeinket, hogy növekedjenek testi-lelki egészségben, böl-

csességben úgy, hogy neked is kedved teljék bennük. Ragaszkodjanak 

hozzád, tartsák meg törvényeidet, és szeressék egyházadat. Mindig, a 

nehézségek idején is érezzék gondviselő, atyai szeretetedet. 

- Jóra törekvésükben találjanak segítőtársakra, és védd meg őket a rossz 

útra, bűnre csábítóktól. 

- Tudják értékelni teremtésed csodáját. Az életet mindennél többre  

tartsák, az anyagi javakkal jól gazdálkodjanak. 

- Mutasd meg nekik leendő házastársukat, akit te választottál nekik. 

 Támogasd őket, hogy hivatásukra: a házasságra vagy a papi, szerzetesi 

életre mint szentségre készüljenek, és addig tiszta életet éljenek. 

- Vigyázz gyerekeink családjára, hogy köztük is keresztény szellem ural-

kodjon, és unokáinkat vallásosan neveljék. 

- Segíts elfogadni és szeretni gyerekeinket akkor is, ha testileg vagy 

lelkileg betegek,  

és nem az általam helyesnek tartott úton haladnak.  

Te légy a vigaszom. Soha ne szűnjek meg értük imádkozni. 

- Segíts, hogy családfői feladataimat, döntéseimet bölcsen és jól elláthas-

sam. Tudjak akkor szólni, és akkor hallgatni, amikor annak ideje van. 

- Add, hogy mindig legyen munkám, feladatom, és azt mindig pontosan, 

lelkiismeretesen, bölcsen elvégezzem mások szolgálatára. 

Mária, József, Szent István, Szent Imre kérjétek velem együtt az Atyát. Áldd meg életünket, mai napunkat. 

Ámen. 
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Imádkozzunk! 

A PÁPA EGYETEMES IMASZÁNDÉKA:  
 

FEBRUÁR: Hogy akiknek anyagi, politikai, vagy spirituális hatal-
muk van, ne hagyják befolyásolni magukat a korrupciótól. 
MÁRCIUS: Hogy az egész Egyház felismerje a lelkek megkülön-
böztetésére való felkészültség sürgető szükségességét mind      
személyes, mind közösségi szinten. 

 

 

Az Élet Igéje 

FEBRUÁR: „A szomjazónak ingyen adok az élet vizének forrásából” (Jel 21,6)  

MÁRCIUS: „Utaidat, Uram, mutasd meg nekem, és ösvényeidre taníts meg 

engem.” (Zsolt 24,4)  

 

 
 
 
 

 
ÖRVENDETES 

Hogy minden gyermek be legyen 
mutatva az Úrnak (keresztelés, 
hittan) 
VILÁGOSSÁG 
-  A „Szent Negyvennap” kegyel-
meiért (Nagyböjt!) 
FÁJDALMAS 
- Plébániai közösségünk betegeiért: 
ne halogassák a betegek szentségét! 
(Betegek világnapja) 
DICSŐSÉGES 
A katolikus iskolákért 

FEBRUÁR 

 

A plébános imaszándékai  
a rózsafüzér csoportok részére 

 

 

 

 
 
 
 

Ima Szent József oltalmáért 
Jóságos Szent József! 
Oltalmazd családunkat/
közösségünket: 
segíts, hogy Istennek mindenkor 
tetszésére legyünk. 
Te mindent kérhetsz számunkra, 
hiszen Jézusnak nevelőatyja vagy. 
Esdj ki mindnyájunknak igazi  
istenfélelmet, élő hitet, 
hűséget, világos és tiszta  
lelkiismeretet, 
természetes alázatosságot, 
nagy szeretetet Isten és minden 
felebarátunk iránt. 
Könyörögj érettünk, hogy egyre 
tökéletesebben éljünk, 
a bizalom útján haladjunk és soha 
el ne lanyhuljunk. 
Járj közben értünk, hogy Isten 
minket is szentekké tehessen! 
Védelmezz bennünket, hordozd 
testi-lelki ügyeinket, 
ajánlj mindnyájunkat Jézus és  
Mária Szívének. Ámen. 
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Szentségimádás: 
 
 

 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 

 

Rózsafüzér Ima:  
 Minden esti szentmise előtt 17 óra-

kor, ill. a hónap első vasárnapján   a 
délelőtti szentmise előtt ¼ 10-től  

 

Gyóntatás:  

 a szentmisék előtt vagy az atyával  
   előre egyeztetve külön időpontban is 

 

Köszönettel fogadjuk, ha 200 Ft 
adománnyal hozzá tud járulni  

újságunk előállítási költségeihez.  

 

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

 
 

Felelős kiadó: Nagy Károly plébános 
Szerkesztő:     Capdeboné Szabó Viktória  
E-mail:           capdebone@gmail.com    

 

Urnalátogatás 
A szentmisék előtt és alatt 

 

 

 

SZENTMISÉK RENDJE 
TEMPLOMUNKBAN 

 

Az Irgalmasság kapuja ikon 

 

HÉTFŐ: 8:00 – 10:00 óráig 
KEDD: 10:00 – 12:00 óráig      
SZERDA: 15:30 – 17:30 óráig 

PÉNTEK: 15:30 – 17:30 óráig 
 

Telefonszámunk: 06-30/884-7050 
 (irodaidőben hívható - egyházi flottás) 
E-mail: iroda@rozsafuzerkiralyneja.hu 

További információk 
Címünk: 1146 Budapest, Thököly út 56. 

Honlapunk:  
 

Bankszámlaszámunk:  
 

 CIB 10701049-47209503-51100005 

 

 

 

PLÉBÁNIA IRODA 
 

Vasárnap  
de. 10 óra 

(ez plébániánk fő szentmiséje)  

 
 
 

és 18 óra 

 
 
 
 
 

 Hétköznapi szentmisék: 
 

Sze és Szo reggel 7 óra  

H, K, Cs, P: este 6 óra 
 
 
 

Ima az 52. Nemzetközi  

Eucharisztikus Kongresszusért 

 
 
 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása! 

Küldd el Szentlelkedet, 

hogy az önmagát értünk feláldozó 

és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust 

felismerjük és egyre jobban szeressük!  

Ő Urunk és Mesterünk,  

barátunk és táplálékunk,  

orvosunk és békességünk. 

Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét 

elvigyük minden emberhez! 

Add, hogy a készület ideje  

és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése 

egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,  

Európa és a világ  

lelki megújulására szolgáljon!  

Ámen. 

mailto:nk@mail.datanet.hu

