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Szállást keres a Szentcsalád
Öröm, hogy sokan befogadták advent
folyamán a Szentcsalád képe segítségével is…
De tudjuk, hogy Jézus, Mária, József más módokon is o% tud/na
lenni életünkben, o%honainkban, hétköznapjainkban. Szentekké,
szent családdá tudnak bennünket tenni!
Adventi programunk megélése, valamint
lelkinapunk is mélyíthe%e kereszténységünket, az életszentségre való törekvésünket.
Karácsony: Jézus meg akar és
tud születni bennünk és köztünk is. Bűnbánat – rendszeres
szentgyónás, szentáldozás, a kölcsönös szeretet, az evangélium
szerinti élet (Ige-élés) nélkül ez
nem megy. Ezért öröm, hogy egyre
többen komolyan veszik ezeket.
Mindenki hivatalos!
Sok karácsonyi kegyelmet és áldásos „centenáriumi évet”
kérek és kívánok mindenkinek!
Nagy Károly plébános

Isten szeret bennünket!

KARÁCSONY ÜNNEPLÉSE

Karácsony! Hányszor meglátoga%ál már ünneped tiszta örömével, mindent átható melegével!
Ám a világ dermesztő hidegétől megkeményede% a szívünk, s te nem
tudtad mélyen belevésni titokzatos és hihetetlennek tűnő üzenetedet: Isten személyesen szeret bennünket! Isten szereti az emberiséget!
Irántunk való túláradó szeretete arra indíto%a a Szentháromságot,
hogy elküldje közénk az Isten Fiát, aki emberré le%, hogy utunkat már i%
a földön kiolthatatlan fény ragyogja be, s hogy a halál többé ne értelmetlen elmúlás, hanem a teljesebb, az örök élet kapuja legyen számunkra.
Karácsony! Bárcsak meghallanánk mindazt, amit mondani akarsz nekünk! I% vagyunk: nyito% lélekkel várjuk üzenetedet.
(…)
Ezen a karácsonyon rád bízzuk, Uram, a „távoliakat”: azokat, akik közel voltak hozzád, ám a világ hívsága és sokféle baja eltávolíto%a őket
tőled; azokat, akik nem ismernek, de tiszta és őszinte szívvel keresnek s
még nem tudják, hogy egy napon, egy édességes napon gyermek le%él és
eljö%él a földre.
Karácsony ünnepén különösen rád bízzuk, Uram, a nem hívőket. Add,
hogy szívükhöz, mely tele van jó szándékkal, eljusson egy fénysugár és
felragyogjon elő%ük a hozzád vezető csillag, hogy legalább néhány pillanatig érezhessék, mennyire teljes azok öröme, akik ismernek és szeretnek
téged.
Rád bízzuk a „távoliakat”, Uram, mert tudjuk: különösen értük le%él
egy napon gyermekké.
/Chiara Lubich/

2

Dec. 24. Reggel 6-kor utolsó hajnali mise templomunkban
Szentmise reggel 8-kor a Damjanich utcai kápolnában
Templomunkban du. 3-kor karácsonyi játék (Pásztorjáték)
Éjféli mise
Dec. 25. Szentmise reggel 8-kor a Damjanich utcában
Templomunkban de. 10-kor és este 6-kor
Dec. 26. Szentmise reggel 8-kor a Damjanich utcai kápolnában
Templomunkban de. 10-kor és este 6-kor (utána szentségimádás)
Dec. 28. Szent Család vasárnapja
Szentmise reggel 8-kor a Damjanich utcai kápolnában
Templomunkban 10-kor (családok megáldása is!) és este 6-kor

Rózsafüzér Királynéja

Szenteste a családban

♦

♦
♦
♦

Már napokkal Karácsony elő érdemes összeállítani a Szenteste forgatókönyvét. Minden családnál más-más lehetőségek vannak.
♦ Kezdhetjük énekkel: Az imakönyvből a
legismertebbek: Mennyből az angyal (25. sz.),
ill. 23., 29., 32. (Éneklés helyett fel is olvashatjuk, vagy lemezről hallgathatjuk őket. )
♦ A Bibliából felolvassa pl. az édesapa
Jézus születésének történetét. (Lukács ev. 2.
fejezet 1-20) vagy következhet a 21. ének: Dicsőség
Közös imádság (minden mondatot más-más családtag olvashat). Például:
Dicsérjük az isteni Igét, aki az idő kezdete elő% már léteze%, és
számunkra időben születe%, és ujjongva kiáltsuk (közösen, minden
mondat után): Örvendezzék a föld, mert eljö3él közénk!
1. Krisztus Urunk, Isten örök Igéje! Földre szállva örömmel árasztottad el a világot, vidámítsd meg szívünket folytonos látogatásod
kegyelmével! Örvendezzék...
2. Üdvözítőnk, születéseddel megmuta%ad, hogy Atyád hűségesen
megtartja, amit ígért nekünk, add, hogy keresztségi ígéretünket mi
is hűségesen megtartsuk! Örvendezzék...
3. Égnek és földnek Királya, angyalaid meghirde%ék a békességet
az embereknek, őrizd meg életünket a te békédben! Örvendezzék...
4. Urunk, azért jö%él, hogy mint igazi szőlőtő számunkra az isteni
életet teremjed, tégy minket benned élő szőlővesszőkké, hogy bő
termést hozzunk! Örvendezzék...
5. saját imák: amit a család szeretne megköszönni, vagy kérni...
6. Miatyánk, Üdvözlégy
7. Istenünk, Te évről évre megörvendeztetsz minket azzal, hogy
Fiad eljövetelének ünnepére készülhetünk. Add, hogy mi, akik
Egyszülö%edet nagy örömmel fogadjuk, mint Megváltónkat, nyugodt lélekkel lát hassuk meg Őt, mint Bíránkat, amikor eljön.
Aki Veled él és uralkodik, mindörökkön örökké. Ámen.
Ének (lásd. fent)
Lehet még folytatni közös beszélgetéssel, karácsonyi versek olvasásával (pl. Ady-versek)..., majd következhet az
ajándékok átadása, melyeknek nem az értékük fontos, hanem jelentésük!
Egymásnak adott ajándékaink kicsiny, földies jelképei annak az
ajándékozó szeretetnek, mellyel Isten szeret bennünket.
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Adventünk
Koszorúkötés, koszorúk megáldása

Nagyon sokan összegyűltünk
advent előestéjén, hogy közösen imával, adventi gondolatokkal „fűszerezve” készítsük
el adventi koszorúinkat.
Hála az együ%létért!

Hagyományosan a koszorúkötés
után következe% templomunkban a
koszorúk megáldása, és az első
gyertya közös meggyújtása.
Nagyon jó volt együ% kezdeni az
adventet, közösen indulni az útra,
hogy aztán a szívünkben és köztünk
is megszülethessen Jézus.
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Adventi postaláda

Új kezdeményezésként indíto%uk
el az adventi postaládát. Lényege
az örömszerzés, ajándékozás.
Hála Istennek, adventben sokakat
„megmozgato%”, sokan ve%ék a
fáradtságot, hogy néhány sorral,
egy szép üzene%el megörvendeztessék testvéreiket, egymást.
Idén is megérkeze% templomunkba Szent Miklós küldö%e,
aki ﬁatalos lendüle%el, de a
megszoko%
szerete%el
beszélgete%
a kicsikkel,
és a nagyobbakkal.

SZÁLLÁST KERES A SZENTCSALÁD
„2014. 12. 11-én Bágya Andrea testvérünk hozta a Szent családot a laká-

sunkba. Nagyon nagy örömet éreztünk, hogy a lakásunkban köszönthe%ük a Szent családot és Andreát. Felajánlással majd imával kezdtük a
találkozást és énekekkel fejeztük be. Majd ezt követően jobban megismertük egymást. Aminek nagyon örültünk. Megkértük Andreát,hogy
segítsen a zsolozsmát levezetni, mert mi még nem tudjuk. Nagy örömmel vezete% minket, amit nagyon köszönünk. Aznap este teljesebbnek
éreztük magunkat.
Másnap feltöltekezve és nagy szerete%el vi%ük tovább a Szent Családot
a Burányi házaspárhoz, akik nagyon nagy szerete%el és melegséggel
vártak minket. Nagy öröm volt velük is közösen imádkoznunk, énekelnünk és őket is jobban megismernünk. Sokat kaptunk tőlük is, amit nagyon köszönünk! Istennek legyen hála!”/Sebők házáspár/
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Adven lelkinapunk
„A tegnapi lelki napon a
Szentlélek bőven áradt.
Már a délelőtti előadáson és kiscsoportban is
kaptam
ajándékokat,
amelyek nagyon feltöltöttek. A délutáni hitvallást - bevallom - végigbőgtem. Hiszen én is
tudom, hogy ennyire
szeret az Isten, és én
mégsem kiáltom világgá. Komoly katarzist
okozott.”(Magdi)
„Hála: Istennek - a bőségesen áradó kegyelmekért, fényekért; Károly atyának
- az egész lelkinap szentlelkes megkomponálásáért; „meghívott előadóinknak” - a két fantasztikus előadásért - mindkettő rendkívül hitépítő, tettekre
sarkalló volt (Lupus atya; ill. Zozó tanúságtétele)!
Végül köszönet egymásnak, nektek - a szerető testvéri közösségért! (Viki)
„Én is hálás vagyok, hogy ott lehetettem a tegnapi lelki gyakorlaton. Főleg a
délelőtti előadás fogott mert, mert nagyon „ütős” volt, újszerűen világította
meg azt, amiről már korábban is sokszor hallottunk, tanultunk (hittanon,
prédikációkban, egyéb helyeken), ráadásul Farkas a. nagyon jó előadó! Az
életszentségről, mint elérendő célról, az jutott eszembe, hogy a szentek életéről szóló ismert könyvnek a címe: Testvéreink a szentek - nem véletlenül,
hiszen arra utal, hogy a szentek olyan emberek, mint mi, akik itt éltek/élnek
közöttünk, ők is szenvedtek az
általános emberi hibák, gyengeségek ilyen-olyan formájában,
különböző környezeti nehézségekkel is meg kellett birkózniuk, „csak” hát ez nem akadályozta meg őket az evangélium
szerinti Krisztus követésben.
Zoltán tanúságtétele szívbemarkoló volt, - adja Isten, hogy
kovászként tudjon működni a
cigányok körében!” (Márti)
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Bérmálkozásra készülők befogadása
„József igaz ember volt.”
A Bibliából József alakja áll a
legközelebb hozzám, nemcsak a
névrokonság miatt, hanem a
védelmező, támogató szerepe
miatt. (József)
„Amit egynek a legkisebbek
közül tettetek, nekem tettétek.”
Jót cselekedni mindenkivel, engem is mindig ez vezet, ez a
felemelő isteni szeretet. Tégy
minden nap egy jó cselekedetet - bennem is ez növeli az Isten és embertársaim iránti szeretetet. (Györgyi)
„Vigyázzatok tehát, legyetek éberek, mert nem tudjátok, mikor jön el az
idő.” A mai rohanó világban nehéz figyelni arra, hogy meglássuk embertársainkban Jézust. (István)
„Megmondom nektek, kihez hasonlít, aki eljön, meghallgatja tanításomat
és tettekre is váltja. A házat építő emberhez hasonlít, aki mélyre leásott és
a sziklára rakta az alapot.” Én 33 éves koromig nem a sziklára építettem
az életemet, ekkor kaptam meg a meghívást Istentől, hogy fogadjam be őt
és Jézus tanításait az életembe. Barátnőm, ma már feleségem biztatására,
majd Károly atya tanításai alapján megismertem az evangéliumot, és a boldogság alapjait. Ma már életemet én is sziklára építem fel, és érzem, mekkora különbséget jelent a helyes keresztény élet. (Attila)
„Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig.” Azért ezt az igét választottam, mert úgy érzem, hogy ebben benne van minden, amiből erőt
meríthetek. Az evangéliumban Jézus ezekkel a szavakkal küldte az apostolokat küldetésükre, így úgy gondolom, hogy nekem is pont ugyanezt üzeni. Nagyon fontos számomra, hogy nem egyedül kell csinálnom, hanem
Jézussal együtt, mert Ő velem van. Ami az én részem, azt vegyem észre a
mindennapokban, és merjek akarata szerint cselekedni. (Kriszti)
„Ha szerettek, tartsátok meg a parancsaimat, én meg majd kérem az Atyát,
és más vigasztalót ad nektek, az Igazság Lelkét, aki örökké veletek marad.” Ez a mondat engedelmességre buzdít, ami nekem az eddigi életem
során nem ment. A bérmálkozás ezt a kihívást jelenti számomra: engedelmeskedni, szeretetből fakadóan engedelmeskedni - Jézusnak. (Juli)
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Ferenc pápa: Jézussal mindenkihez elérkeze$ az öröm
„Nem kell többé máshol keresni. Jézus azért jött, hogy mindenkinek és
örökre elhozza az örömet.” (…) Jézus „nem a múlthoz tartozó személy”,
hanem Isten Szava, aki ma is megvilágítja az ember útját. Az egyház
gesztusai pedig – vagyis a szentségek – „az Atya gyengédségének, vigasztalásának és szeretetének megnyilvánulása minden ember felé”. (…)
„Sose lehetett szomorú, gyászos ábrázatú szentről hallani. Sosem volt
ilyen! Ez önellentmondás lenne. A keresztény olyan ember, akinek tele
van a szíve békével, mert örömét az Úrban leli akkor is, amikor nehéz
időszakokon megy keresztül. Hinni nem azt jelenti, hogy kimaradnak
életünkből a nehézségek, hanem azt, hogy van erőnk szembenézni velük,
tudván, hogy nem vagyunk egyedül. És ez az a béke, amelyet Isten ad
gyermekeinek” - hangsúlyozta Ferenc pápa.
Az emberi szív – magyarázta a Szentatya –
„örömre vágyik”, ezért
minden család, minden
nép „boldogságra törekszik”. Az öröm, amelyet
a keresztény embernek
meg kell élnie, és amelyről tanúságot kell tennie,
„Isten közelségéből, az ő
életünkben való jelenlétéből” fakad. Amióta
Jézus belépett a történelembe, amióta megszületett Betlehemben, az emberiség megkapta „Isten országának csíráját”.
„Nem kell többé máshol keresni. Jézus azért jött, hogy mindenkinek és
örökre elhozza az örömet. Nem olyan örömről van szó, amelyet pusztán
csak remélünk, vagy amely csak a paradicsomban vár ránk, mondván, itt
a földön szomorkodunk, a mennyországban viszont majd örülni fogunk,
nem, nem így van! Nem ilyen örömről van szó, hanem olyan örömről,
amely már most valóságos, ma is megtapasztalható, mert maga Jézus a
mi örömünk, a Jézussal megosztott otthonunk az öröm, ahogyan olvasható a plakátotokon: »Jézussal az öröm otthon van nálunk«.”
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Minden megkeresztelt embernek – emlékeztetett a Ferenc pápa – az a
feladata, hogy „újfent befogadja Isten köztünk való jelenlétét”, és segítsen másokat is, hogy azt felfedezzék, „vagy újra felfedezzék, ha esetleg
elfeledkeztek róla”.
„Ez egy csodálatos küldetés, hasonló Keresztelő Jánoséhoz: az embereket
Krisztushoz irányítani – nem magunkhoz! –, hiszen ő az a cél, amely felé
az ember örömet és boldogságot kereső szíve tart.”
Pál apostolt követve mi is „az öröm misszionáriusai” lehetünk, ha kitartóan imádkozunk, szüntelenül hálát adunk Istennek, követjük a Lélek
indításait, a jóra törekszünk, és kerüljük a rosszat.
„Ha életstílusunk ilyen lesz, akkor az örömhír beléphet sok ember otthonába, és segítségére lehet sok embernek és családnak, hogy újra felfedezzék: Jézusban van az üdvösség. Benne megtalálhatjuk azt a lelki békét és
erőt, amellyel mindennap szembe tudunk nézni a különféle élethelyzetekkel, köztük a legnehezebbekkel is” - hangsúlyozta a Szentatya.
Imádkozzunk Máriához, „örömünk okához”, hogy tegyen bennünket
mindig örvendezővé az Úrban, „aki eljön, hogy megszabadítson minket
mindenféle belső és külső rabságból”. …
(… )„Az imádság a lélek lélegzetvétele: fontos, hogy a nap folyamán találjunk időt arra, hogy megnyissuk szívünket Isten előtt, és elég, ha ehhez a keresztény nép legegyszerűbb, legrövidebb imáit használjuk.”

5 ÉVESEK
Megalakulásának
ötödik évfordulóját
ünnepelte a
Kincskeresők
családcsoport.
További sok
kegyelmet, a valódi
kincsek megtalálását
kívánjuk nekik
szerete%el!
Imádkozzunk értük!
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Ferenc pápa nyolc tanácsa családoknak
1. „Mindig azt a tanácsot adom a
friss házasoknak: Vitatkozzatok,
amennyit csak akartok! Ha repülnek a tányérok, az se baj. De soha
ne érjen véget a nap békekötés nélkül. Soha!”
2. „Nem kell feltétlenül hívni az
ENSZ-t, hogy tegyen békét az o%honunkban. Egy apró gesztus, egy
simogatás elég, és jó éjt! Holnap
pedig újrakezdünk mindent. ”
3. „A Biblia nem arra van, hogy a polcra tegyük, hanem hogy mindig a
kezünk ügyében legyen. Olvassuk sokat, minden nap; akár egyedül, akár
közösen, férj és feleség, szülők és gyermekek együ%; esetleg este, különösen vasárnaponként. Hogy a család Isten igéjének világosságával és erejével haladjon előre.”
4. „A házasság egy nagy odaadást igénylő, olykor nehéz, olykor kihívásokkal és időnként nehézségekkel, konﬂiktusokkal terhes utazás – de ez
az élet.”
5. „Az elmúlt tíz évben a jólét kultúrája meggyőzö% minket arról, hogy
jobb, ha az embernek nincs gyereke. Hiszen akkor járhatod a világot, nyaralhatsz, vidéki villára is telik, nincs semmi gondod.”
6. „Amikor ﬁatal párokat gyóntatok, és a gyerekeikről beszélnek nekem,
mindig felteszem nekik a kérdést: És van időtök rá, hogy játsszatok a gyerekekkel? Sok esetben ilyenkor az apuka megszólal: »De Atyám, alszanak
még, amikor reggel elmegyek munkába, és alszanak már, amikor este
hazaérek.« Ez nem élet.”
7. „Sok gyerek és ﬁatal rengeteg időt pazarol el sekélyes dolgokra:
csetelés az interneten, játék a mobilon, sorozatok. Az új technológiák arra
vannak, hogy egyszerűbbé tegyék az életet, javítsák az életminőséget.
Azonban gyakran elterelik a ﬁgyelmünket a valóban fontos dolgokról.”
8. „Az egyik legszebb dolog egy család életében, amikor a gyermekeket
dédelgethetik, és amikor egy nagyszülő dédelgetheti az unokáit.”

10

Rózsafüzér Királynéja

Plébánosi gondolatok
Nov. 29. JÖJJ EL, URUNK JÉZUS!
- Marana tha! – imádkoztuk, hívogattuk Jézust a mai szentmisében, az egyházi év utolsó napján. De a következő napokban
is gyakori fohászunk lehet! És ki, miért hívogatja, kinek miért
van Rá szüksége?! Meg lehet fogalmazni.
- Ma van templomunk újra megnyitásának 5. évfordulója! Hála a szépülő templomunkért, a benne kapott kegyelmekért! És
köszönet mindazoknak, akik bármivel is hozzájárultak/hozzájárulnak
templomunk létezéséhez...
Dec. 2. ÁLDALAK TÉGED ATYÁM
- A mai hajnali misén, az evangélium kapcsán (Lk 10,21-24) tovább folyta%uk a tanulást. Most Jézust lestük, hogyan imádkozik… - Lehet gyakorlatozni, egész nap. Hányszor, milyen helyzetekben tör föl belőlem is:
„Áldalak téged Atyám…!”
Dec. 4. NEMCSAK IMA
„Nem mindaz, aki azt mondja nekem: Uram, Uram! - jut be a mennyek
országába, hanem csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát.”
Ma is kipróbálhatjuk: hogyan tudom életre váltani az evangéliumot, Jézus tanítását, a „mit te%él?”. – Mert a kereszténység élet, és nem elmélet!
Dec. 14. ÖRÖMVASÁRNAP
- Öröm, hogy már sok „adventi öröm” van híveink körében, sok kegyelem érkeze% és „használódo%” fel!
- Öröm volt a Karitász adventi vására. Kb. százezer Ft jö% össze rászoruló
testvéreink megsegítésére – híveink jóvoltából!
- Öröm, hogy sikerült megvásárolni a templomi karácsonyfákat!
- Öröm, hogy folyamatosan jönnek a gyónók!
- Öröm sokaknak, hogy honlapunkon - a Prédikációk ablakban - hallgathatók a vasárnapi prédikációk!
- Öröm volt az Uránia moziban, együ% megnézni a Mária földjén c. ﬁlmet. Mindenkinek látni kellene!
Dec. 15. ADNI, AJÁNDÉKOZNI
- Advent III. hetét az adni, tanúságot tenni hitünkről, megélt kereszténységünkről gondolatokkal kezdtük – már tegnap, ill. a mai hajnali misén
folytatva… Minden nap van lehetőségünk bőven, örömmel megélni, továbbadni „kincsünket” környezetünkben, közösségünkben (pl. a mai
Felnő% hi%anon is). Sok kegyelmet hozzá!
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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AZ ÖNKÉNTES EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS (EGYHÁZI ADÓ)

§

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS

Karitász munkacsoportunk keretében Deákné dr. Zsolcai Gabriella
ügyvéd vállalta, hogy minden hónap 1. hétfőjén, 17:00 és 18:30 között
ingyenes jogi tanácsadást biztosít plébániánkon. Az ügyvédnő elsődlegesen kártérítési, biztosítási, ingatlan, társasági jogi, munkavédelmi
és öröklési ügyeikben ad tanácsot, s tud segítséget nyújtani!
2015. január havi tanácsadás: 2015. január 5.
Az ü gyvé dnő adatai, elé rhető sé gei:
Zsolcai Ugyvé di Iroda 1146 Budapest, Ajtó si Dü rer sor 13. I. em. 16.
Tel ./ fax / ü zenetrö gzı́tő : 351-30-56 - Mobil: 20/ 365-34-81 Honlap: www.zsolcai.com
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„Adj innom!”
Önkéntelenül is eszünkbe jut erről Jézusnak egy hasonló igéje, amely a
kereszten hangzik el, és szintén János evangéliumában szerepel:
„Szomjazom.” (19,28) Az ember elsőrendű szükséglete ez, mely minden más
nélkülözést kifejez. A munkanélküli, a magányos, az idegen, a más hitű vagy
más vallású és az ellenséges emberben is, mindenkiben, aki szükséget szenved, fölismerhetjük Jézust, aki így szól: „Szomjazom” és azt kéri: „Adj innom”. Elég, ha csak egy pohár vizet adunk – ahogy az evangélium mondja –,
és megkapjuk a jutalmat (vö. Mt 10,42), hogy párbeszédet indítsunk, amely
helyreállítja a testvériséget.
És amikor rajtunk a sor, mi is kifejezhetjük szükségleteinket, nem kell
szégyenkeznünk amiatt, hogy „szomjazunk”, és mi is azt kérjük: „Adj innom”. Így valóban őszinte párbeszéd alakulhat ki és konkrét közösség, ahol
nem félünk a különbözőségektől, gondolataink megosztásának és a másik
befogadásának kockázatától. Jézus az asszonyban föl tudta ismerni azt, aki
képes arra, amit ő maga nem tudott megtenni. Így hozzá hasonlóan mindenekelőtt az előttünk álló ember képességeire, a benne esetleg elrejtve élő értékekre építve meríthetünk mi is vizet.
/Fabio Ciardi januári életige-magyarázatából/

ÖKUMENIKUS IMAHÉT
a Krisztus-hívők egységéért
2015. január 19-22.
„JÉZUS ÍGY SZÓLT HOZZÁ: ADJ INNOM!” (Jn 4,7)
AZ IMAHÉT PROGRAMJA A VÁROSLIGETI LELKÉSZKÖRBEN:
HGHIJ (jan.19.) 18 óra: Rózsafüzér Királynéja Templom (XIV. Thököly út 56.)
Igét hirdet: Bagi László református lelkész
KKLL (jan.20.) 18 óra: Fasori Evangélikus Templom (VII. Városligeti fasor 17.)
Igét hirdet: Pataky Albert, pünkösdista lelkész
SMKNLO (jan. 21.) 18 óra: Református templom (XIV. Szabó József utca 16.)
Igét hirdet: Pelikán András evangélikus lelkész
CPQHRNHRS (jan. 22.) 18 óra: Agapé Pünkösdi Gyülekezet (XIV. Thököly út 46.)
Igét hirdet: Nagy Károly római katolikus plébános

Mindenkit szeretettel várnak a közösségek/gyülekezetek és lelkészeik!
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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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
Bérmálkozók – 4. kedd 18.45 (+ még egy választo hi an!)
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
14
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Imádkozzunk!
A Pápa januári imaszándéka:
Egyetemes:
Hogy a család egyre inkább a szeretetre
nevelés, a személyes növekedés és a hitátadás
helye legyen.
JANUÁRI ÉLETIGE
„Jézus megszólította:
»Adj innom!«” (Jn 4,7)

A plébános imaszándékai
a rózsafüzér csoportok részére:
JANUÁR
ÖRVENDETES
VILÁGOSSÁG
FÁJDALMAS
DICSŐSÉGES

P Á

K

DECEMBER
24. :6 óra; utolsó hajnali mise
24. :15 óra; Karácsonyi játék
28. Szent Család ünnepe
30. Életige kör
31. 16 órától közös szilveszterezés
31. 18 óra Évvégi hálaadó szentmise
majd: közös szilveszterezés

JANUÁR
1. Újév – kötelező szentmise
2. Elsőpénteki szentségimádás
3. Gyalogtúra
4. Elsővasárnapi rózsafüzér
5. Jogi tanácsadás
6. Vízkereszt ünnepe
18. Roki-délután
18-25. Imanyolcad a keresztények
egységéért
24. El Camino beszámoló
31. Túra
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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SZENTMISÉK RENDJE
RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNÉJA
TEMPLOM
(XIV. Thököly út 58..)

PHI>=@?J IB;KJ @L?M<JMJBM=NJ:
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

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

N
K#$ %"

! "

T;<=>>? ?@A;BC=D?EF
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)
♦ minden

további péntek este:

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

G

:

♦a

szentmisék előtt vagy az atyával
előre egyeztetve külön időpontban is

Örömmel fogadjuk, ha kb.
150 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
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