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éve, hogy felszentelték templomunkat! Istennek legyen érte hála!
Felsorolhatatlan - és csak a jó Isten tudja -, hogy mennyi kegyelem
érkeze és áradt ki ebből a templomból...
Rózsafüzér Királynéja, Égi Édesanyánk! Közbenjárásodat kérjük templomunkért, hogy a hívek imádsága által betöltse hivatását és valóban a rózsafüzért
imádkozók országos szentélye legyen.
Áldd meg mindazokat, akik
templomunkért bármit is te ek,
vagy tesznek! Fogadd égi
országodban a templomunkhoz
tartozó elhunyt híveket és
azokat a papokat, akik ebben a
templomban szolgáltak.
Elkezdjük a centenárium ünneplését, hogy egy év múlva,
2015. október 3-án
igazi ünnep legyen a
kerek évforduló, a

100.

Nagy Károly plébános

Búcsú és a Rózsafüzért Imádkozók Országos Találkozója
Templomunk 99 éves le ! Október 3-án jó volt felidézni azt a 69 évet, amióta ebbe a templomba járok. Gyermekkorom elfogódo pillanatait, amiket a szentmisék,
gyónások, szentáldozások jelente ek. A meghato ságot, amikor 12 éves koromban Mindszenty hercegprímás úr a bérmálás szentségében részesíte . Jó volt,
hogy egész családom, szüleim, húgom, nagyanyám és
én együ jártunk a templomba. Később férjem és két
ﬁam is társak le ek ezekben az örömökben. Emlékszem a sok imára, kérésre és hálaadásra, amikkel az
Úrhoz fordultam a hosszú évek során. Méltó keretet
ado a születésnapi megemlékezésre a Rózsafüzért
imádkozók országos találkozója. A ﬁzikai előkészítésben idén nem tudtam részt venni, Arácson voltam. Az interneten ﬁgyelhe em végig, hogy
mennyien és milyen sokat dolgoztak, díszíte ék templomunkat. Én csak
lélekben és imáimban voltam velük, de az ünnepre mi is felzarándokoltunk. Ötödik alkalommal vehe em részt a találkozón.
És eljö a nagy nap. Gyönyörűen felvirágzo templomunkban várt
ránk Jézus és Mária. Rengeteg hívő érkeze a több mint száz plébániáról.
Jó volt ismerkedni! Beszélge em a zalaegerszegiekkel,
akik még eddig
mindig
eljö ek. Találkoztam kecskemétiekkel,
izsákiakkal,
vagy pl. a közeli
XVII.
kerületiekkel.
A résztvevők többek közö a következő helyekről érkeztek - mintegy
száz plébánia képviseletében:
Ajak, Bag, Balatonfüred, Békéscsaba, Budapest III., IV., VI., VII., VIII., IX., X.,
XI., XII., XIII., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX. kerületei,
Besenyszög, Dorog, Dunakeszi, Erdély, Esztergom, Fülöpszállás, Galgahévíz,
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Havannás testvérektől még plébániai újságot is kaptam. Volt először
idelátogató, aki elragadtatással beszélt élményeiről.
Öröm volt hallani, hogy ennyi
ember imádkozza együ a rózsafüzért. A rózsafüzér tizedeit énekek
és tanúságtételek köve ék. A püspöki mise volt a nap koronája.
Köszönet az Úrnak, Károly atyának és minden szervezőnek és résztvevőnek, hogy ekkora kegyelemben részesültünk!
- E. Ildikó „Gyermekkoromban sajnos nem imádkoztuk otthon a
rózsafüzért, ezért csak felnőtt fejjel ismerkedtem meg
vele és kezdtem el imádkozni. Sokáig nagyon monotonnak éreztem, és nem is hittem igazán az erejében.
Aztán később már megtapasztaltam, hogy mennyire
megnyugtat bennünket, békét teremt köztünk, amikor
a családban imádkozzuk.
Egy alkalommal telefonon értesültem arról, hogy két családtagunk nagyon összekülönbözött, egyikük „meg is fogadta”, hogy soha többé nem szól a másikhoz stb.
Elhatároztam, hogy a helyszínre megyek, és megpróbálok „békességszerző” lenni
közöttük. Az autóban kétségbeesve gondoltam arra, hogy fogalmam sincs, hogy mit
mondjak nekik, mit tegyek, mikor majd megérkezem két veszekedő ember közé.
Eszembe jutott a Szűzanya, az ő segítségéért fohászkodtam. Elkezdtem a rózsafüzért imádkozni, négy tizedre jutott idő a félórás autóút alatt, és azt vettem észre,
hogy közben én is teljesen megnyugodtam. Már nem féltem, hogy mire toppanok
be, hanem tudtam, hogy most már a Szűzanya és Jézus kezébe tettem az ügyet,
úgyhogy csak imádkoztam tovább, minden tizedet a veszekedők béküléséért ajánlva.
A helyszínre érkezve csend és béke fogadott, a veszekedés elmúlt, mindenki arcán
mosoly ült már. Egyikük félrevont és azt súgta a fülembe: „Nem tudom, mi történt,
egyszercsak mintha elvágták volna a haragot és az egész veszekedést, béke lett úrrá
mindkettőnkön.” Magamban mosolyogtam és végtelen hála volt a szívemben, mert
én pontosan tudtam, hogy mi történt...!”
Göd, Gödöllő, Gyöngyös, Izsák, Kakucs, Kálló, Kecskemét, Kistarcsa, Kunszentmiklós, Miskolc, Mogyoród, Monostorapáti, Nagyatád, Nagykanizsa, Németország, Nyíregyháza, Pécel, Pilisvörösvár, Püspökhatvan, Sülysáp, Székesfehérvár,
Szendehely, Szentendre, Szolnok, Tápiószecső, Tardos, Tatabánya, Tóalmás,
Újpalota, Úri, Vác, Vecsés, Zalaegerszeg, Zebegény
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Hálaadó ima templomunk 99. születésnapján
♦
♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦
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Hálát adunk Istenünk templomunkért, és legelőször is azokért, akik szívében
megfogant és akik véghezvitték e templom megépítésének gondolatát.
Hálát adunk mindazokért a kegyelmekért, amelyekkel az elmúlt 99 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 először áldozó és az itt bérmált 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 megszámlálhatatlan számú 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
szolgálóid szívében a neked kimondott örök igent.
Hálát adunk Jézusunk, hogy az Oltáriszentségben állandóan jelen vagy templomunkban. Köszönjük, hogy minden nap táplálkozhatunk veled és imádhatunk téged. Köszönjük a 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 népéért, plébániai közösségünkért. Add, hogy egymás közöA valóra válthassuk tanításodat, a kölcsönös szeretet parancsát, hogy a köztünk megvalósuló szeretetről, irgalomról, megbocsátásról, békességről felismerjenek Téged köztünk a templomunkba, plébániára érkezők, a Téged keresők. Ámen.
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Rózsafüzér Királynéja, könyörögj ére ünk!
Rózsafüzér Királynője ünnepét, október 7-ét Szent V. Piusz pápa rendelte
el a törökök fele Lepantónál arato győzelem emlékére. A győzelmet
ugyanis a rózsafüzér imádkozás mia a Szűzanyának tulajdoníto a.
Akkor még sokan hi ek abban, hogy az imának jelentős szerepe van az
események alakulásában, persze ez ma is így van, akkor is, ha sokan már
nem hisznek ebben. Az imának hatalmas ereje van! Ez az az ima, amelyet
olyan sokan imádkozunk.
A Szűzanya is sokszor kérte és kéri jelenéseinél, hogy ʺImádkozzátok a
rózsafüzért!ʺ. Ez egyeseknek kicsit monoton lehet, de ha sikerül ráhangolódnunk, végigelmélkedhetjük Megváltásunk eseményeit.
Az örvendetes titkok Jézus gyermekkorához kapcsolódnak. A világosság titkai Jézus nyilvános működésének néhány fontosabb eseményeit
teszik az elmélkedés tárgyává. A fájdalmas titkok Jézus szenvedéstörténetét veszik végig. A dicsőséges titkok pedig a feltámadást és a hozzá
kapcsolódó eseményeket idézik emlékezetünkbe.
A rózsafüzért bármikor és bárhol lehet imádkozni. Mivel jól ismert
szentírási részekhez kapcsolódnak a titkok, lehet elmélkedve végezni.
Egyházunk nagy kincse a sok rózsafüzér-társulat. Nálunk a plébánián
is működik több csoport sok éve, melyekhez most is lehet csatlakozni!
Téged is várunk szerete el!
- A. Jutka -

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Centenáriumi év
2014. október 3-án templomunk
99. szentelési évfordulójával megkezdődö a templom fennállásának 100. éve, vagyis a centenáriumi év. Terveink szerint ezt, a 100.
születésnapig hátralévő egy évet
az aktív készület jegyében töltjük,
hogy méltóképpen - egyéni lelki
életben és közösségileg is - felkészülve, igaz örömmel várhassuk
a kerek évfordulót, nemcsak hálát
adva az elmúlt száz évért, hanem
nekifeszülve a következő száz év
21-22. századi keresztényeire háruló komoly lelki, erkölcsi és hitéleti kihívásainak.
Szerete el hívunk mindenkit,
hogy a centenáriumi év során vegyünk részt minél többen a programokon, hogy így is erősítsük
plébániai közösségünket, a külvilág felé is kinyissuk kapuinkat, minél
többeket meghívva ezzel templomunka, az egyházba, és imáink, felajánlásaink révén pedig közbenjárjunk templomunkért.
Számos kezdeményezést, ötletet fogalmazo meg a Centenáriumot Előkészítő Bizo ság, melyek közül közös átgondolás után a következőket tarto uk a leggyümölcsözőbbnek, leginkább megvalósíthatónak.
Tervek a centenáriumi évre:
♦
♦

♦
♦
♦
♦
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Centenáriumi imát fogalmaztunk meg, melyet minden vasárnapi
szentmisén közösen imádkozunk.
Plébániánk csoportjai (munkacsoportok, hi ancsoportok, családközösségek, rózsafüzér társulatok és a további csoportok) bemutatkoznak a vasárnapi szentmiséken.
A vasárnapi olvasmányok szentírási igéit a misék elő a templomba érkezőknek ajándékozzuk.
100 tized elimádkozása közösen a templomban;
100 perc szentírásolvasás közösen a templomban;
Megrendezzük a Hitvalló művészek előadássorozatot, első alkalommal, novemberben Pi i Katalin operaénekes lesz a vendégünk.
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♦
♦

♦

♦

♦
♦
♦

♦

„100 ÉV - 100 TANÚSÁGTÉTEL”
Egy különleges könyvvel is szeretnénk ünnepelni templomunk 100.
születésnapját, melyben a tervek szerint a templomunkba járó hívek
szólalnának meg, „tennének tanúságot” Istenbe vete hitükről, az egyházzal, templomunkkal, plébániai közösségünkkel való kapcsolatukról.
Kérjük, hogy mindenki, aki ezt örömmel teszi, írja meg a templomunkhoz kötődő (hit)élményeit, tapasztalatait, és küldje el/adja át Károly
atyának legkésőbb 2015. január 31-ig.
A következő kérdések segítséget adhatnak a gondolatok megfogalmazásához, egy mederbe tereléséhez:
Mióta jársz templomunkba, plébániánkra? Hogyan vezette Isten az utad ide?
Hogyan leltél otthonra közösségünkben? Hogyan, mikor „tértél meg”, kezdtél
aktív keresztény életet élni? Milyen szolgálatot vállalsz templomunkban,
közösségünkben? Mit jelent számodra a rózsafüzér ima? Mi a kedvenc szentírási helyed, igéd, amely leginkább jellemez téged, törekvéseidet?

A 100. ÉVFORDULÓRA

ÍRJUNK EGYÜTT KÖNYVET

♦

100 perc művészet (vers, ének, zene) kulturális délután szervezése.
Havi 100 tized rózsafüzért és 100 nap böjtöt szeretnénk felajánlani
templomunkért, közösségünkért (ki-ki egy-egy tizeddel, illetve egy
nap kenyér-víz böj el hozzájárulhat a közös imacsokorhoz, felajánláshoz.) Részletek a templomunkban olvashatók.
Folyamatosan gyűjtjük a rózsafüzéres tapasztalatokat, imameghallgatásokat. Akinek ilyen van, kérjük küldje el/adja oda a Liturgikus
Munkacsoport felelősének, Bágya Andreának.
Rózsafüzér kiállítást, „múzeumot” rendezünk be templomunk
hi antermében. Akinek van rózsafüzére, régi imakönyve, kegytárgya, melyet a kiállítás számára kölcsönadna, keresse Akliné Jutkát.
Fotó– és rajzpályázatot fogunk meghirdetni templomunk, közösségünk életével kapcsolatban.
A centenáriumi évben egy „testvér-templomba” (Rózsafüzér
Királynéja) zarándokolunk.
Városligeti evangelizáció során szeretnénk megmutatni magunkat
kék egyenpólóinkban a Városliget közönségének is. A konkrét tervekről később írunk.
Az elmúlt 100 évben templomunkban szolgáló atyákat felkutatjuk,
névsorukat elkészítjük, elhunytak esetében sírjaikat felkeressük.
100 perces orgonakoncerteket is szervezünk az év során.
A plébániai felelősök

Szerete el várjuk kinek-kinek a hozzájárulását, írását!
Köszöne el: a Kommunikációs Munkacsoport
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Évnyitó zarándoklat (Pannonhalma - Zirc)
Bár egy gimnáziumi kirándulás alkalmával már jártam Pannonhalmán,
sajnos semmi határozott emlékem nem maradt róla. Ha valahol szóba került, nem voltak képek a fejemben, inkább fogalmak: „az ország legrangosabb középiskolája”, „bencés szerzetesek”, „jó borok”, „levendula”,
„Várszegi Asztrik főapát”.
Amikor a ROKI programok között megláttam a zarándoklatra hívást, azonnal megéreztem, hogy ezt nem hagyhatom ki.
Busszal utaztunk 56-an. Az úton lehetett beszélgetni is, de a célhoz közeledve elkezdtünk egy tized rózsafüzért mondani, és egyre inkább eltöltött a
várakozás öröme.
Aztán meredek hegyi úton megérkeztünk egy csupa üveg és beton épülethez, amely a hegyre vezető út kapujául szolgált. A látogatók elé már innen
is gyönyörű panoráma tárult. Először egy vetítéssel egybekötött tájékoztatót
hallottunk. A Pannonhalmán élő szerzetes közösség tagjai beszéltek hivatásukról, életükről. Engem két gondolat fogott meg.
Semmim nincs, amit ne Istentől kaptam volna. Tehát, nem lehetek büszke
sem a képességeimre, sem az életem eredményeire, mert egyik sem az én
érdemem. Ami rajtam múlik, az az Istennel való szeretet kapcsolat.
A másik ajándék, amit Pannonhalmán kaptam: a filmben arról beszélt az
egyik fiatal szerzetes, hogy gyakran megkérdezik tőlük, ők hogyan dolgozzák fel, hogy nincs családjuk, nincs egy szeretett személy, akivel az életük
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belső intimitását megélhetik. A Pannónia Szent Hegye az elmúlt ezer eszválasza számomra nagyon hite- tendőben szerény kezdetből, az
istenles és reményt keltő volt. Való- megtapasztalás őrhelyéből fejlődött
ban nem könnyű, de higgyük el, „hegyre épült várossá”, egy az egész orhogy az Isten gyakran elhalmoz- szágot behálózó közösséggé. Egy évezreza őket személyes ajándékaival, de - az alapító szándéka szerint - közbenszeretetével, és ezt fel lehet járó közösség. A szándék változatlan: egy
ország épsége, egy nép boldogulása. Egy
ismerni.
évezrede nevelő és
Ezután gyalogoltunk fel a hegy- tanító, „az élet útjára” mutató közösség,
re egy kényelmes fahídon. A amelyet maga is attól kapott, aki emberlékápolnában szentmisén vettünk tünk egyedüli „útja, igazsága és élete”.
részt. Igazi közösségi élmény Pannónia Szent Hegyének tanítása a zsolvolt. Ahogy az emberek egy- táros szavaival és képeivel kifejezve: „Aki
másra figyeltek, segítettek a gye- az Úrban bízik, mint a Sionhegy, olyan:
rekeseknek, időseknek, ahogy a nem ingadoz, szilárdan áll örökké. Jeruzsáközösség családként vett részt, lemet - történelmünket, sorsunkat - hegyek ölelik: így öleli népét az Úr most és
belőlem azt a gondolatot hozta örökké.” ( 124. zsoltár).
ki, hogy jó itt nekünk. Jó lenne Kevés és elégtelen a szó, hogy hálát
itt maradni…
mondjunk ezért az ölelését, ezért az örök
Az épület tele volt meglepeté- szeretetért!
sekkel, belső kertekkel, védett
- Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát zugokkal és rengeteg szép, beszédes szoborral. Azután kimentünk az apátságot körülvevő várfalhoz.
Várszegi Asztrik főapát úr fenti leírása tükrözi azt az érzést, ami az embert
elfogja. Az a tágasság, szabadság érzés Isten hatalmasságát és szeretetét
közvetíti. Olvasmányaim között találtam Maugham gondolatát a szépségről: „A szépséggel ritkán találkozunk szemtől szembe….a pillanat mulandó,
de kitörölhetetlen emléket hagy a szívben. Itt megérinti az örökkévalóság.”
A lelki élmények után a
nap hátralevő része is
élmény volt.
Kirándultunk egy kilátóba, jókat beszélgettünk,
majd hazafelé Zircen
megpihenve az ottani
barokk apátság és templom szépségeiben is
gyönyörködhettünk.
Imával fejeztük be a zarándoklatot. Köszönöm Istenem az élményt, erőt ad
ahhoz, hogy vigyük hétköznapjaink keresztjeit.
- Zsombok Magdi -

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Tisztaság
„Annak van tiszta szíve, aki nem szűnik meg imádni az élő és igaz Urat.”
A tavalyi évben csatlakoztunk először, majd (ennek fontosságát érezve)
idén is újból A Tiszta szerelem imaest elnevezésű országos programhoz.
Az ország sok templomában, de még a határon túl is tarto ak hasonló
imaestet október 8-án. Ezen az estén a ﬁatalokért, a házasságra készülőkért, a tiszta szerelemért imádkoztunk:
hogy mi magunk is, és minél több ﬁatal megkaphassa azt a kegyelmet,
hogy tisztán készülhessen a házasságra. - Lindmayer Magdi Néhány résztvevő gondolata:
Fontos számunkra az imaest, mert ez megerősít minket a házasságra való tiszta készületben.
(Máté és Kriszti)
Örülünk, hogy részt vehe ünk az imaesten,
mert Jézus ezen keresztül is támogat minket
abban, hogy hűségesek legyünk egymáshoz és
Hozzá. (Kati és Pisti)
Egy életünk van, amit élhetünk így vagy úgy.
Van döntés: lehetőségünk és akaratunk. Minden kísértéskor világít majd a gyertya, amit
meggyújto unk.
Kislánykorom óta járok templomba, vallásos
családban nő em fel, így alapvetően fontosnak
tartom a szüzességet, tisztaságot. Habár a világ
csábítására gyakran letértünk a helyes útról,
vagy meginog elhatározásunk, mégis, úgy vélem, hogy a tisztaság az egyik alappillére a jó
házasságnak. (Brigi)
Én nem keresztény közösségben nő em fel, sajnos. Most, 23 évesen találkoztam az egyház tanításaival. Bár tudha am volna előbb! Látom és
érzem az előnyeit a tisztaságnak; most már,
hogy tudok erről, eszembe sem jutna másképp
élni a jövőben. Biztosan lesznek nehézségek, de
hiszek benne, hogy Isten átsegít majd rajtuk. (Zsuzsi)
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Tisztán megélt jegyesség
Kati: Felnő megtérő vagyok, korábban
nem hallo am arról, hogy a házasság
elő i tisztaság a mai világban is sokak
számára ennyire magától értetődő és
megélt valóság. Sosem tartoztam a szabad erkölcsűek közé, mindig is konzervatív módon gondolkodtam, de a környezeti
minták hatására természetesnek tarto am, hogyha majd megismerem a nagy Ő-t, az az élet rendje, hogy ha
komolyra fordul a kapcsolat, testileg is megismerjük egymást, aztán néhány évre összeköltözünk, majd összeházasodunk. Az ismerőseim jelentős része, akik egyébként őszintén vágynak családra és nem a könnyed
kalandokat keresik, még mindig így gondolkodnak, sajnos.
Isten szerencsére tudatlanságom ideje ala is megóvo a ól, hogy bármi
butaságot tegyek, és ezért nagyon hálás vagyok Neki. Amikor megismertem Jézust, és az egyház tanítását a tiszta szerelemről, egyáltalán
nem ese nehezemre azonosulni vele, hiszen azt éreztem, hogy valahol
legbelül mindig is ezt tarto am helyénvalónak, de a környezetem hangjai akkor még erősebbek voltak a szívembe írt igazságnál.

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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E ől kezdve alapvető fontosságúvá vált számomra a párkeresésben az,
hogy leendő társam hasonlóan gondolkodjon Istenről, a tisztaságról és a
házasságról. Egyértelmű le számomra, hogy bármilyen aranyos és kedves a másik, ha éppen ebben nem tudunk társak lenni, akkor az egésznek
nincs értelme.
Pisti: Nekem könnyebb dolgom volt, egyrészt a családi minta mia , másrészt már kiskorom óta hi anra jártam, ahol előkerült ez a kérdés. Kamaszkorunkban volt először szó erről hi anórán, de akkor még nem sokat érte ünk az egészből. Később, amikor felnő közösségbe jártam, ére
meg bennem a döntés és nekem is fontos szempont le a párkeresésnél.
Már a megismerkedésünk kezdetén tisztáztuk, hogy mind a ke en tisztán szeretnénk készülni a házasságra. Fontos mérföldkő volt a kapcsolatunk fejlődése szempontjából. Miért fontos számunkra?
Kati: Fontos, hogy a tisztaságra nem értelmetlen szabályként tekintünk,
amit vakon betartunk, hanem meglátjuk benne azt, hogy Jézus miért kéri
ezt tőlünk, mi mindent kaphatunk a tiszta készület által:
- egymás valódi szeretetének kölcsönös megélése, amelyben nem csak
saját önző vágyaink kielégítésére használjuk a másikat;
- közös döntésünk, közösen vállalt felajánlás, ezáltal is erősödik a
kapcsolat, vigyázunk egymásra,a másikat tudjuk előtérbe helyezni;
- a szeretet kifejezésének számos más formáját is megtanuljuk;
- többet beszélgetünk, több időnk jut egymás mélyebb megismerésére;
- felelősen tudunk dönteni egymás melle , mert nem vakít el a testi
kapcsolat, a másik egész lénye fontos számunkra;
- megtanuljuk a másik tiszteletét;
- biztosak lehetünk abban, hogy egymás számára mi leszünk az elsők és
egyetlenek, nincs hasonlítgatás;
- önuralmat tanulunk;
- a konﬂiktuskezelést tanuljuk, gyakoroljuk;
- tiszta a lelkiismeretünk, nem érzünk lelkiismeret furdalást, mert nem
fordulunk szembe Isten akaratával.
Megszülete a közös döntés, de ez még csak az első lépés volt, a megvalósítás nem olyan egyszerű, hiszen emberből vagyunk. Két dolgot lehet
tenni a kísértés elkerülésére:
1. ima: egymásért, a tisztaságért (pl. szentségimádás, mint a Tiszta
szerelem imaest is!)
2. bűnre vezető alkalmak kerülése (pl. külön szobában aludni vendégségben stb. Néha vicces helyzeteket is szül, mert sokan nincsenek arra
felkészülve, hogy egy ﬁatal pár a szállodában nem akar franciaágyon
aludni.
Konklúziónk: Ez az út nehéz, de csak így érdemes…
(Kati és István)
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A második tisztaság
Egyre több ﬁatal együ élő pár hallja meg Krisztus hangját, az egyház tanítását, és hagy fel a házasság elő i testi kapcsola al. Így megszerze
második tisztaságuk visszavezeti őket Isten közelségébe (újra gyónhatnak), és Isten egy boldogabb és teljesebb éle el ajándékozza meg őket.
A Tiszta szerelem imaesten két templomunkba járó ﬁatal pár te tanúságot arról, hogy testi kapcsolatban éltek, de később meghozták a nagy
döntést, hogy tisztán, testi kapcsolat nélkül folytatják a házasságkötésig.
Imádkozzunk érte, hogy minél több együ járó és jegyespár tisztán
készüljön a házasságra!
Szilárd és Ági
„A tisztasági fogadalmunkat egy hoszszabb folyamat eredményeként hoztuk
meg. A kiindulópont az volt, hogy 5
éve alkotunk egy párt, 3 éve együA
élünk, és az együAélés miaA nem tudtunk szentségekhez járulni. (Hiába
gyóntunk, nem oldoztak fel minket,
ennek okán nem is áldozhaAunk).
Többször felmerült bennünk a kérdés,
hogy ezt a problémát miként lehet
orvosolni. A megoldást a jegyesoktatás adta a kezünkbe, ugyanis oA hangzoA el,
hogy a tisztasági fogadalom, valamint a szigorúan aszexuális kapcsolat nyújt
megoldást az együAélés jelenteAe problémára.
A konkrét döntésünket május 21-én hoztuk meg, ekkor teAünk egymás előA
tisztasági fogadalmat.
Már a fogadalomtételkor tisztában voltunk vele, hogy az aszexuális kapcsolat
nagy kihívást fog jelenteni, mivel a megtartása hihetetlenül nehéz lesz. Tisztában voltunk vele, hogy a kísértés minden nap oA lesz velünk, és pusztító erővel
tör majd ránk újra és újra a vágy.
Tudatában voltunk a kihívás nagyságával, ennek ellenére a valós teher, a ténylegesen át- és megélt kín messze túlszárnyalta a „várakozásokat”.
A folyamatos kísértés ellenére a vágy nem egyszerre és nem egységesen tört
ránk, hanem hullámokban, egyre nagyobb erővel, ami tovább nehezíteAe a fogadalmunk megtartását.
Vígjátéki elemként is felfogható, hogy ebben a helyzetben kifejezeAen nagy segítség volt a sok munka, ugyanis a fáradtság hatásos „gyógyír” a vágy ellen.
Továbbá erőt adoA a fogadalom megtartásához az, hogy megbeszéltük egymás
közöA a kétségeinket, bizonytalanságainkat.
Ugyanakkor egyre inkább világossá vált előAünk, hogy ezek a „módszerek”
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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előbb vagy utóbb alulmaradnak a kísértéssel és a vággyal folytatoA harcban.
Ebben a küzdelemben azonban kaptunk egy újabb támogatást, sőt mondhatni,
hogy megkaptuk a legfőbb támogató segítségét. Történt ugyanis, hogy a szentgyónások során Károly atya azt javasolta, hogy az átélt szenvedést és fájdalmat
ajánljuk fel Jézusnak. EAől fogva Jézus és az általa átélt kínok adtak nekünk erőt
a fogadalmunk megtartásában.
A nehézségek melleA viszont a fogadalom teljesen pozitív hozadékával is találkozunk, mint pl. éberségre tanít a kísértések idején, erősíti akaraterőnket, párbeszédre serkent bennünket, illetve arra, hogy más módon fejezzük ki szeretetünket,
odaadásunkat a másik iránt, és nem utolsó sorban pedig a szentségek vétele.
A barátaink, akikkel megbeszéltük ezt a fogadalmat, nem mind érteAek egyet a
döntésünkkel, sokan nem értik, ugyanakkor abban mindannyian egyetértenek,
hogy erőt próbáló, ámde nagyon nemes döntés ez, és csodálják elhatározásunkat.
Elmondhatjuk, hogy nem volt könnyű meghozni ezt a döntést, és még nehezebb a
fogadalmunkat megtartani, viszont nagyon jó érzés arra gondolni, hogy jó úton
járunk, hogy teszünk valamit a leendő házasságunkért, miközben az önmegtartóztatás fokozza a várakozás izgalmát a nagy nappal kapcsolatban is.”
A ila és Gina
Gina: Mi 2012 júniusától járunk a Rózsafüzér Királynéja templomba.
Megismerkedésünkkor tisztátalan életet éltünk, mivel nem ismertük fel
a tisztaság jelentőségét.
Az egyik alkalommal Károly atya megszólíto a szentmise után és meghívo egy beszélgetésre a plébániára. Beszélgetésünk alkalmával felhívta a ﬁgyelmemet, hogy a jövőben éle ársi kapcsolatban nem járulhatok
a szentáldozáshoz. Választanom kelle a szentáldozás és a tisztátalan
élet közö . Mivel fontos volt számomra, hogy Jézus testét és vérét magamhoz vegyem, szinte azonnal meghoztam magamban a döntést, mert
tudtam, hogy Isten templomát, a testemet, Jézus testével és vérével táplálnom kell, hogy hitben erősödjek.
Nehéz volt ezt a döntésemet a párommal megosztani, aki még akkor
nem is volt elsőáldozó és nem gyakorolta a vallását, de tudtam, hogy
nincs más út.
A ila: Ekkor találkoztam egy nagyon kedves régi diakónus ismerősömmel, akivel megoszto am Gina döntését, és ő is ezt az utat javasolta.
Megfogadtam tanácsát, sőt még azt is felvállalta, hogy rendszeresen járhatok hozzá hi anórákra és felkészít a Jézussal való megismerkedésre Jézussal való találkozásra, a szentáldozásra.
Szorgalmasan elkezdtem olvasni a Bibliát, jártam a hi anórákra, és közben erősödö a hitem és érlelődö a ke őnk szeretete is.
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Eközben elkezdtünk járni 2012. szeptemberétől a jegyesoktatásra, mint
együ járók. Sokat kaptunk a közösségben már példaként élő házaspároktól, Károly atya és az egyház értékes tanításaiból. Az idő telt-múlt, közben én is elsőáldozó le em, és ezután
örömmel vehe em magamhoz Jézus
testét és vérét.
A fogadalmunktól számítva a házasságkötésünkig két év telt el, eközben megtörtént a lánykérés is i a
templomunkban, amit Károly atya és Jézus jegyesi áldásával meg is
pecsételt.
Gina: Számunkra e két év gyümölcse, hogy kapcsolatunkat nem homokra, testi vágyakra, hanem sziklára és erős hitre építe ük, és emia sokkal közelebb kerültünk egymáshoz és az igazi szeretethez.
Mint nő a tisztaságban élve sokkal jobban megismertem magam és a
testem változásait, és a kapcsolatunkban is igazi nőnek érezhe em
magam.
A hitünk is erősödö ezala , mert
az ördög folyamatosan a sarkunkban volt és próbált a bűnre csábítani. Hálásak vagyunk Jézusnak, akivel mindig együ lehe ünk, és ha
elestünk is, ő akkor is o volt és
mindig felsegíte minket. Tudjuk,
hogy ez egy nem könnyű út, de
higgyétek el, megéri a küzdelem.
Nagy fejlődés volt keresztény életünkben, hogy közösen elkezdtük imádkozni a rózsafüzért, ami nagyon
fontos a kősziklára való építkezéshez.
A legszebb gyümölcse a két év tisztaságnak, hogy a házasságkötésünket
követő 2. hónapban Isten megajándékozo minket egy gyermekkel,
amit ma már a szívem ala hordok, ami nagyon nagy öröm és boldogság nekünk.
Ezúton biztatunk mindenkit, főleg a ﬁatalokat és az együ járókat, hogy
tudatosítsák magukban, hogy a tisztaság az egy ajándék egy örömteli
élethez, és megtartását Jézus megajándékozza. Mindenki Jézusra építse
életét, mert Jézusban megmaradni annyi, mint Isten országába költözni.
Istennek legyen hála mindenért, amit csak kaptunk és kapunk minden nap!

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Életképek

Az elsőáldozásra készülők Jézusnál

Templomunk kórusa a búcsún

Mindenki születésnapja
Babák és mamák együtt kedd délelőtt

Mindenki születésnapja

Ifjúsági hittan - „együtt még szebb”
Fiatal házasok összejövetele

Szentmise a Dózsa György úti idősotthonban
16
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Gyerekek énekelnek a Veni Sanctén

Babák és mamák a Gellért-hegyen

Az új képviselő-testület ünnepélyes ígérettétele a hívek közössége előtt

ROKI-délután: „Uram jó nekünk itt lenni!” Folytatás novemberben!
„A római családszinódus egyik kiemelt pontja volt a tömegtájékoztatási eszközök
befolyása, amelyek olykor erőszakos, s az egyház családra és házasságra vonatkozó
tanításával ellentétes ideológiákat mutatnak be. A katolikusokat valóban meg kell
védeni, de ugyanakkor jobban fel is kell készíteni.” (Magyar Kurír)
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Újjászületett rózsaablakunk és templomunk főhomlokzata

A régi és az új rózsaablak
A kő mérmű (kőkeret) Tóth Kálmán kőrestaurátor, míg a Szent Cecíliát ábrázoló
színes üvegablak Tóth Erzsébet üvegfestő munkája

Megújult főhomlokzat
A homlokzat felújításának generálkivitelezője az Alp-Inter Kft. volt.

Köszönjük mindenkinek a hozzájárulását a felújításhoz: a Főegyházmegyének, a Fővárosi Önkormányzatnak, Zugló Önkormányzatának, plébániánk híveinek és minden további nagylelkű adakozónak!
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Gyalogtúra a budai hegyekben
Hármashatárhegy - Hűvösvölgy - Szépjuhászné - János-hegy - Normafa
Csodálatos időjárás fogado bennünket szombaton reggel, amikor elindultunk a plébániáról. Úticélunk a János-hegy volt egy kis kerülővel: a
Fenyőgyöngyétől a Hármashatárhegy és a Hűvösvölgy érintésével, majd
Szépjuhászné, végül egészen a Normafáig! Tizenke en vágtunk neki a
gyalogtúrának. Nagy örömmel lá am, hogy sokan tarto ak velünk ﬁatalok. A bemutatkozás után Károly atyától azt a feladatot kaptuk, hogy ismerjük meg minél jobban a túra ala egymást. Tartalmas beszélgetések
folytak, miközben feljuto unk Hármashatárhegy tetejére. Nem maradt el
a havi Életige sem. Délre értünk Hűvösvölgybe ahol elimádkoztuk az
Úrangyalát. A Hárshegy oldalában pedig elmélkedhe ünk a vasárnapi
evangéliumról. Jó volt hallgatni a többiek gondolatait Isten igéjéről.
A Szépjuhásznénál megebédeltünk azután nekivágtunk az utolsó szakasznak a jános-hegyi Erzsébet kilátóhoz. Négy óra körül a Normafánál
szálltunk buszra és tértünk vissza a plébániához.
A túra számokban: Megte távolság: 11,64 km. Elégete energia: 892 kcal
(és alig vi ünk be energiát :)). Összes emelkedés: 634 m. Összes
ereszkedés: 409 m.
- Pintér István -

Az elégedett csapat a jános-hegyi Erzsébet-kilátónál
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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A Magyarok Nagyasszonya Kápolna búcsúja
- „Ó, Atyaistennek kedves, szép leánya, Szent István
királyunk a te oltalmadba ajánlo a nemzetét, őrizd
országodat szüntelen anyai szerete el! - Szent Fiadat,
Boldogasszony, kérd e népért!
- Krisztus Jézus anyja, Szent Gellért püspöktől tanultunk tisztelni téged, segíts, hogy mi is Nagyboldogaszszonyunknak valljunk, és hűségesen szeressünk! Szent
Fiadat, Boldogasszony, kérd e népért!
- Szentlélek mátkája, akit Szent László királyunk Magyarország Pátrónájának neveze , segíts, hogy lelkünk
tiszta lánggal égjen, és gyermeki szívvel viszonozzuk
szeretetedet!”
(Az október 8-i Zsolozsmából)

Örülök, hogy a reggel 8-as misére, a Magyarok Nagyasszonya Kápolna
búcsújára többen elzarándokoltak templomunkból is, szép ünnep volt!
- Károly atya -
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Fotókiállítás Bágya Ferenc képeiből
Az Ars Sacra fesztivál hetében nyílt meg
Óbudán a Vendéglátóipari Múzeumban
Bágya Ferenc fotókiállítása.
Plébániánkról kb. 15-en ve ünk részt az
ünnepélyes megnyitón. Jó volt látni újra
Feri természetfotóit és rajtuk keresztül
ismét rácsodálkozni az Isten teremte e
világ szépségeire.
A kiállítás október 26-ig tekinthető meg.
SzereteAel ajánljuk minden kedves templombajáró testvérünk ﬁgyelmébe! - Bőjthe B. -

Nyugdíjasok a váci örökimádás kápolnában

A nyugdíjas zarándoklat fő célja a Szent Anna templom júliusban felszentelt
örökimádás kápolnájának felkeresése volt. Ebben a kápolnában hazánkban
elsőként ténylegesen az év 365 napján 0 órától 24 óráig tud bárki szentségimádást végezni, a szentségi Jézust meglátogatni. Az ilyen kápolna mindig
nagy kegyelmeket hoz annak a vidéknek, országnak, ahol ez megvalósul.
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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A búcsúnyerésről
1. A búcsú Isten színe előtt a már megbocsátott bűnökért járó, ideig tartó büntetések elengedése, melyet a keresztény
hívő, aki megfelelően fölkészült és teljesítette a kiszabott feltételeket, elnyer az
Egyház segítségével, mely, mint a megváltás szolgálója, Krisztus és a szentek
elégtételt nyújtó érdemeinek kincstárát
hivatalosan kezeli és részesít belőle.
2. A búcsú részleges vagy teljes, aszerint, hogy részben vagy teljesen szabadít meg a bűnökért járó, ideig tartó
büntetésektől.
3. Mind a részleges, mind a teljes búcsúnyerést mindig föl lehet ajánlani
az elhunytak javára, mint közbenjárást.
5. A hívőnek, aki legalább szívbéli töredelemmel tesz részleges búcsúval
ellátott jó cselekedetet, az Egyház ugyanannyi büntetés elengedését ajándékozza, amennyi a saját cselekedetéért elengedtetett neki.
6. Teljes búcsút naponta csak egyszer lehet nyerni. Részleges búcsút viszont napjában többször is nyerhetünk, hacsak kifejezetten más rendelkezés nincs érvényben.
7. A teljes búcsú elnyeréséhez el kell végezni a búcsúval ellátott cselekményt, és teljesíteni kell három föltételt: szentgyónás, szentáldozás és
imádság a Szentatya szándékára. Ezen felül szükséges, hogy ki legyen
zárva minden bűnös ragaszkodás, beleértve a bocsánatos bűnöket is.
Ha nincs meg ez a teljes fölkészültség, vagy nem teljesülnek a mondott
föltételek, a búcsú csak részleges lesz.
8. A három föltételt teljesíteni lehet az előírt cselekmény elvégzése előtt
vagy után akár több nappal is; helyes azonban, hogy a szentáldozás és az
imádság a Szentatya szándékára azon a napon történik, amelyen az előírt
cselekedeteket elvégezzük.
9. Egyetlen szentgyónás után több teljes búcsú is elnyerhető, de egy
szentáldozással és egy a Szentatya szándékára mondott imádsággal csak
egy teljes búcsút lehet nyerni.
10. A Szentatya szándékára történő imádkozás föltételeinek teljesen eleget teszünk, ha elmondunk a Szentatya szándékára egy Miatyánkot és
egy Üdvözlégyet. A híveknek azonban módjukban áll bármi más imádságot mondani a Szentatya szándékára, kinek-kinek a Szentatya iránti egyéni áhítata és tisztelete szerint.
11. A búcsúnyerést mindig fel lehet ajánlanunk az elhunytak javára, mint
közbenjárást (élőkért nem!).
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HALOTTAK NAPJA
Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább
lélekben imádkozik a megholtakért, november 1-8-ig,
minden nap teljes búcsút
nyerhet. Feltételek: szentgyónás, szentáldozás és
imádság a Szentatya
szándékára.
Ezen felül szükséges, hogy
az illető egyáltalán ne vonzódjék semmi bűnhöz, még a bocsánatos bűnhöz se.
Akik halo ak napján (vagyis az azt megelőző nap delétől a halo ak
napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot, vagy nyilvános
kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szoko feltételekkel.
Adj Uram örök nyugodalmat halo ainknak,
és az örök világosság fényeskedjék nekik!

P Á

K

OKTÓBER

NOVEMBER

04. Templombúcsúnk
Rózsafüzért Imádkozók
V. Országos Találkozója
05. Termény-hálaadás
07. Rózsafüzér Királynője
ünnepe
08. Magyarok Nagyasszonya
ünnepe
A Damjanich utcai
kápolna búcsúja
08. „Tiszta szerelem” Imaest
11. Gyalogtúra
19. Missziós vasárnap
Elsőáldozás
23-26. Fiatal Házasok =FIHÁ?
lelkigyakorlata Egerben

01. Mindenszentek ünnepe
02. Halottak napja
09. ROKI-délután
16. Betegek kenete
16. Fuvola koncert
20. Pitti Katalin-est templomunkban

=Hitvalló művészek sorozat a
centenáriumi évben?
22. Gyalogtúra
29. Adventi koszorúkötés

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Családszinódus Rómában
2014. október 5-18. közöA rendkívüli, a családokkal foglalkozó szinódust tartanak a Vatikánban, melynek főrelátora dr. Erdő Péter
bíboros atya.
A szinódus rámutatott, hogy a házasság nélküli együttélés rendkívüli módon való elterjedése legfőképp a kapitalista társadalmakat egyre inkább jellemző
egzisztenciális bizonytalanság miatt alakul ki: hosszú, de bizonytalan tanulmányi idő, továbbá hasonlóan bizonytalan helyzet a munkavállalást
illetően, sőt a munkahely sem garancia hosszú távon nagyon sok ember
számára. Az egzisztenciális stabilitás van a legkedvezőbb hatással a házasságkötési hajlandóságra. A szinódus hangsúlyozta, hogy a keresztény,
katolikus hívő családokból álló közösségek erősödése döntő lehet ebből a
szempontból. „Ahol ugyanis ilyen közösségi háttér van, ott a fiatalok is
nagyobb biztonságban érzik magukat, és jobban mernek vállalkozni arra,
hogy családot alapítsanak, mert tudják azt, hogy új házaspárként nincsenek egyedül a problémáikkal, hanem van körülöttük egy nagyobb közösség, amely egyrészt a tapasztalataival, az imádságával, a barátságával,
másrészt hétköznapi, komoly gyakorlati kérdésekben is segíti őket. Ez a
fajta összetartás tehát megkönnyíti azt az elhatározást, hogy házasságot
kössenek a fiatalok.” „A családokból álló közösségeket tovább kell erősíteni, ahol csak lehet.” /Az idézetek Erdő Péter bíboros atyától származnak./
A szinóduson elmondták, hogy alaposabb házassági felkészítésre van
szükség, hogy az ne csak érvényes, de gyümölcsöző is legyen. Megfogalmazódott a javaslat, hogy ne csak a házastársi egység bukása elleni védelemről essen szó, hanem azokról a feltételekről is, amelyek azt érvényessé és gyümölcsözővé teszik. Arra van szükség, hogy olyan házasságképet
közvetítsenek, amelyben a házasság nemcsak cél, hanem út is egy még
magasabb cél felé, a személyes és párban történő növekedés útja, erő és
energiaforrás. A házasság választása igazi és valódi hivatás, és mint ilyen,
igényli a hűséget és a koherenciát, hogy végül a növekedés s az ember
megóvása igazi helyének bizonyuljon.
Ezért a házastársakat folyamatosan követni kell életútjukon az élénk és
erőteljes családpasztoráció révén. A házasság szentségére való felkészülés
útjának tehát hosszúnak, személyre szabottnak és komolynak kell lennie, nem félve attól, hogy ez által csökken a templomi házasságkötések
száma. Ellenkező esetben azt kockáztatnánk, hogy az egyházi bíróságokat elárasztják a házassági peres ügyek.
Forrás: Magyar Kurír
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HITTANÓRÁK 2014/2015

PLÉBÁNIA

FELNŐTTEK
Babák-Mamák - kedd 10.00
Ifjúság (19 felett) – 1. é s 3. szerda 18.00
Jegyesek – 1. hé tfő é s 3. kedd 18.45
Felnőttek (19 felett) – 3. hé tfő 18.45
Nyugdíjasok – 1. é s utolsó kedd 15.45
Fiatal Házasok – 1. hé tfő é s 3. kedd 20.00
Házasok (házasságban élők, korosztálytól független) – 2. kedd 18.45
Bibliaóra – 1. kedd 18.45
Életige – utolsó csü tö rtö k 18.45
Katekumenek (hittel ismerkedők) – 2. hé tfő é s 4. kedd 18.45
GYEREKEK
Óvodás - hé tfő 17.00
Alsós - hé tfő 17.00
Felsős - szerda 17.00
Kis i.i (középiskolások) - szerda 18.00

ÓVODÁK, ISKOLÁK

Kópévár Óvoda (1078 Budapest, Murányi utca 27.)
pé ntek 15.30
Nefelejcs Óvoda (1078 Budapest, Nefelejcs utca 62.)
hé tfő 15.30
ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Ált. Isk. és Gimnázium
(1146 Budapest, Cházár András u. 10. )

Alsós (fakultatív) - hé tfő 16.00
5. oszt. - kedd 13.20
7. oszt. - hétfő 12.55
Szent István Gimnázium
(1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 15.)

7/a - szerda 13.30
7/b - hétfő 13.40
8. oszt. - kedd 7.30
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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CENTENÁRIUMI IMA
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
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 Krisztusnak tetsző életet élhessünk! Ámen.

- Áraszd Urunk Szentlelkedet
templomunkra, hogy a centenáriumi
évben a kapoA kegyelmek erősítsék
hitünket, növeljék reményünket és
tökéletesítsék szeretetünket!
- Mária, segítsd azokat a híveidet,
akik önzetlen szereteAel adakoztak
a rózsaablakra.
- Mária, Te az Egyház Édesanyja
vagy, kovácsold közösséggé templomunk híveit, hogy mindnyájan egy
szív és egy lélek legyünk a szeretetben és kitartóak az imádságban.
- Kérünk Mária, közvetítsd imánkat,
és ha imáink, kéréseink az Atya
akaratával is megegyeznek, teljesítsd
azokat.
- Rózsafüzér Királynéja, fogadj el bennünket akkor is, ha csak veled,
melleAed akarunk lenni a rózsafüzér ima alaA, és érezni akarjuk gondviselő
szereteted.
- Rózsafüzér Királynéja, segítő közbenjárásodat kérjük Fiadnál, Jézusnál családtagjainkért, papjainkért, barátainkért, saját magunkért, hazánkért és minden rászorulóért, hogy növekedjünk az Isten és az emberek szeretetében.
- Mária! Életed az Örök Ige élete volt. Taníts meg bennünket, hogy szeressük
Igédet és a tanítást, az evangéliumot teAekre is váltsuk.
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Imádkozzunk!
A Pápa októberi imaszándéka:

A Pápa novemberi imaszándéka:

OKTÓBERI ÉLETIGE
„Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem fog éhezni,
és aki bennem hisz, sohasem szomjazik meg.” (Jn 6,35)
NOVEMBERI ÉLETIGE
„Nálad van az élet forrása.” (Zsolt 36,10)
A plébános imaszándékai a rózsafüzér csoportok részére:
OKTÓBER
ÖRVENDETES

NOVEMBER
ÖRVENDETES

VILÁGOSSÁG
VILÁGOSSÁG
FÁJDALMAS

FÁJDALMAS

DICSŐSÉGES

DICSŐSÉGES

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK TEMPLOMUNKBAN:
Matei Lá szló - Finta Nó ra
Czeglé dy Zoltá n - Rá cz Judit
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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SZENTMISÉK RENDJE
RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNÉJA
TEMPLOM
(XIV. Thököly út 58..)

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

VKLMNOKP:
de. 10 óra és este 6 óra
H=>?@ABCDE?EB
Sze és Szo: reggel 7 órakor
H, K, Cs és P: este 6 órakor
Urnalátogatás
A szentmisék előtt és alatt
M

N
K#$ %"

! "

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

S

:

♦ Plébániai

közösségünk havi közös
szentségimádása: minden
elsőpénteken - az esti mise után

(VII. Damjanich u. 50.)

♦ minden

Vasárnap és péntek
reggel 8 óra

szentmise után ½ 8-ig (csendes)
♦ minden hó 2. kedd este fél 9-től fél 10-ig
(gitáros énekekkel)

OKTÓBERBEN,
A RÓZSAFÜZÉR HÓNAPJÁBAN
TEMPLOMUNKBAN
MINDEN NAP KÖZÖSEN
IMÁDKOZZUK A

♦ minden

Örömmel fogadjuk, ha kb.
150 Ft adománnyal
hozzá tud járulni
újságunk előállítási költségeihez.

hó 2. vasárnapján:

de. 11 órától engesztelő imaóra

R
♦

I

:

Minden kedden és pénteken, ill. a hónap
első vasárnapján az esti szentmisék előtt
5 órától

RÓZSAFÜZÉRT
AZ ESTI SZENTMISÉK ELŐTT
17 ÓRÁTÓL ÉS A REGGELI
SZENTMISÉK UTÁN.

további péntek este:

G

:

♦a

szentmisék előtt vagy az atyával
előre egyeztetve külön időpontban is

Nagy Károly plébános
Mobil: 06-30/701-9897
E-mail: nk@rozsafuzerkiralyneja.hu
Felelős kiadó: Nagy Károly plébános
Szerkesztő: Capdeboné Szabó Viktória
E-mail:
capdebone@gmail.com
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