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NEK-TEK, NEKÜNK, ÉRTÜNK
SZÜLETETT JÉZUS!
„Mert gyermek születik, fiú adatik
nekünk, s az ő vállára kerül az
uralom. Így fogják hívni:
Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten,
Örök Atya, Béke Fejedelme”
(Iz 9,5)
Köszönjük Jézus, hogy itt vagy
velünk!
Köszönjük sokféle jelenlétedet.
Te vagy a „csúcs és forrás”, akit
minden szentmisében szemlélhetünk, hallgathatunk – Igéddel táplálsz – a szentáldozásban egyesülhetünk veled, megtisztítasz, gyógyítasz, erősítesz, eggyé
teszel bennünket és küldesz, hogy vigyünk a világba, a világnak, mert
mindenkit szeretsz és meg akarsz menteni, üdvözíteni akarsz. „Istengyermek, kit
irgalmad közénk lehozott, angyaloknak énekével Néked áldozok. Terjeszd fölém kezedet,
hogy az Istenszeretet töltse el ma szívem-lelkem jászolod tövén…”
Testvérek! Legyen mindnyájunknak Jézust-szülő és Jézus szeretetét megtapasztaló karácsonya, új éve. Imádkozzunk, szeressük egymást, hogy plébániai közösségünk valóban „Egy-ház” legyen!
- Károly atya -

A család
A család, mint kicsi egyház az emberiség történetében
„Ez a kapcsolat, hogy úgy
mondjuk, „természetes” –
kezdte a beszédét a pápa –
hiszen az egyház egy lelki
család és a család pedig egy
kicsi egyház (LG 9). A
keresztény közösség azok
háza, akik hisznek Jézusban,
mint az emberek közötti
testvériség
forrása.
Az
egyház népek között járja az útját, a férfiak és nők, apák és anyák, a fiak és
lányok történetében: ez az a történet, mely számít az Úr szemében. A világi
hatalom nagy eseményeit a történelemkönyvekbe írják, és ott is maradnak.
De az emberi szeretet története közvetlenül az Isten szívébe íródik; ez a
történet megmarad mindörökké. És ez az életnek és a hitnek a helye. A család
a történelembe való beavatásunk helyettesíthetetlen és kitörölhetetlen helye.
A teljes életbe való beavatásnak a helye, mely Isten színelátásába torkollik, a
mennyország örökkévalóságában ér véget, de már itt a családban elkezdődik!
Éppen ezért olyan nagyon fontos a család” – tette hozzá szabadon a pápa.
Jézus egy családban „tanulta meg” a világot
Az Isten Fia az emberi történelmet ezen az úton tanulta meg és egészen
végigjárta. Szép dolog újból megszemlélni Jézust és ennek a kapcsolatnak a
jeleit. Ő egy családban született és ott „tanulta meg ezt a világot”: egy
műhelyt, négy házat, és egy jelentéktelen kis falucskát. És mégis, Jézus
harminc éven át ebben a tapasztalatban tette magáévá az emberi állapotot,
fölvéve azt az Atyával való közösségébe és magába az apostoli működésébe.
Aztán, amikor elhagyta Názáretet és elkezdődött a nyilvános élete, Jézus egy
közösséget alakított ki maga körül, egy „gyülekezetet”, vagyis emberekből
összehívott csoportot. Ez ugyanis az „egyház” szó jelentése.
Jézus tanítványi közössége egy befogadó család
Az evangéliumokban Jézus gyülekezete egy család formáját ölti fel, egy
vendégszerető családét, nem pedig egy kizárólagos, zárt szektáét: Itt találjuk
Pétert és Jánost, az éhezőt és szomjazót, az idegent és az üldözöttet, a bűnös
asszonyt és a vámost, a farizeusokat és a tömegeket. És Jézus nem szűnik meg
befogadni mindenkit és beszélni mindenkivel, azzal is, aki már nem vár arra,
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hogy találkozzon Istennel életében. Ez egy nagy lecke az egyház számára is!
A tanítványok maguk arra lettek kiválasztva, hogy gondját viseljék ennek a
gyülekezetnek, az Isten vendégeiből álló családnak.
Nyitott templomok, zárt múzeumok
Azért, hogy ma élő valóság legyen Jézusnak ez a gyülekezete,
nélkülözhetetlen feleleveníteni a család és a keresztény közösség közötti
szövetséget. Mondhatnánk, hogy a család és a plébánia két olyan hely, ahol
megvalósul az a szeretetközösség, amely végső forrását magában Istenben
találja meg. Egy valóban az evangélium szerint élő egyház csak úgy jelenhet
meg, mint egy befogadó otthon, amelynek mindig nyitva áll az ajtaja. Azokat
a templomokat, plébániákat, intézményeket, amelyeknek csukva a kapuja,
nem hívhatjuk templomoknak, azokat múzeumoknak kell neveznünk! –
fűzte hozzá szabadon Ferenc pápa.
Keresztény közösség és a család köteléke
Ma ez a szövetség kulcsfontosságú. Az ideológiai, pénzügyi és politikai
hatalmi központokkal szemben reményünket ezekbe az evangelizáló
szeretetközpontokba helyezzük, melyeket emberi melegség fűt, és a
szolidaritás és a részvétel alapjain nyugszanak (vö. Család Pápai Tanácsa: J.
M. Bergoglio tanítása – Ferenc pápa a családról és az életről, 1999-2014),
valamint a köztünk való megbocsátáson is.
Mindennapos csodák a családban
Elengedhetetlen és sürgős feladatunk, hogy megerősítsük tehát a
köteléket a család és a keresztény közösség között – hangsúlyozta a
Szentatya. Ennek a szövetségnek a megújításához pedig intelligencia és
bátorság szükséges, amit az odaadó hit segítségével lelhetünk meg. A
családok olykor visszakoznak, mondván, hogy nem állnak a helyzet
magaslatán: „Atyám, mi egy
szegény család vagyunk és
kissé szétesett is. Nincs hozzá
erőnk”. Ez igaz. De senki sem
méltó, senki nem áll a helyzet
magaslatán, senkinek nincs
hozzá ereje! Isten kegyelme
nélkül semmit nem tehetünk.
Mindent kapunk, ingyen
kapunk! És az Úr soha nem
érkezik úgy egy új családba,
hogy ne tenne valamilyen
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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csodát. Emlékezzünk arra, amit a kánai menyegzőn tett! Igen, az Úr, ha a
kezébe helyezzük magunkat, csodát művel általunk – de a mindennapok
csodáira gondolok! – amikor ott van az Úr, abban a családban – magyarázta
Ferenc pápa.
Közösségibb életet a társadalomba
Természetesen a keresztény közösségnek is meg kell tennie a maga részét.
Például túllépni a túlságosan irányító és funkcionális magatartáson,
elősegíteni az emberek közötti párbeszédet, megismerést és a kölcsönös
megbecsülést. A családok vegyék magukhoz a kezdeményezést és érezzék át
felelősségüket abban, hogy értékes ajándékaikkal gazdagítsák a közösséget.
Valamennyiünknek tisztában kell lennünk azzal, hogy a keresztény hitet az
élet nyílt terén játsszák mindenkivel; a családnak és a plébániának egy
közösségibb élet csodáját kell elhozniuk az egész társadalom számára.
Tegyük, amit Jézus mond és csodát tehetünk
Kánában ott volt Jézus
Anyja, a „jó tanács
édesanyja”. Hallgassuk
meg szavait: „Tegyétek,
amit mond” (Jn 2,5).
Kedves családok,
kedves plébániai
közösségek!
Hagyjuk, hogy megihlessen minket ez az
Édesanya, tegyük meg
mindazt, amit Jézus mond nekünk, és akkor egy csodával szemben találjuk
magunkat, minden nap! – kérte végül szerdai katekézisében Ferenc pápa.
(Ferenc pápa katekézise a család és a keresztény közösség kapcsolatáról)

A föld sója
„… senki nem lehet egyedül keresztény. A kereszténység útitársaságot jelent… Az Egyháznak gondot kell fordítania arra, hogy
útitársaságokat hozzon létre. …a közösségeknek erősebben kell
egymást hordozniuk és alakítaniuk a hit megélésében… az Egyháznak sejteket kell képeznie, melyekben a kölcsönös támogatás, egymás hordozása és az együtt-útonlét, tehát az Egyház nagy élettere
kicsiben tapasztalható valósággá válik.”
J. Ratzinger bíboros (XVI. Benedek pápa):
A föld sója c. könyvéből
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Karácsony (szenteste) a családban
Megszülethet Jézus a családunkban is!
Az ünnepi forgatagban nem könnyű helyet szorítani neki, de ha tudatosan készülünk, figyelünk rá
- már napokkal előbb, de legalább a szentestét megelőző órákban, - akkor megvalósulhat.
♦

♦
♦

♦

Jobban oda fogok figyelni
családtagjaimra, nem a magam
akaratát keresem, hanem azt,
hogy mivel tudnék örömet
szerezni nekik.
Nem kapni akarok, hanem
adni…
A
rohanásban
megállok,
szakítok időt rájuk, akár még
játszom is velük.
Türelmesebb leszek, nem csinálok ügyet az apróbb hibákból.

Az estét nem az ajándékok osztásával kezdjük, hanem érdemes csinálni előtte
egy kis szertartást! Például:
- Elénekeljük (meghallgatjuk vagy felolvassuk) a Mennyből az angyalt
(Imakönyv 25. ének)
- A család egyik tagja (lehetőleg az édesapa) felolvassa a Szentírásból, Lukács
evangéliumából a 2. fejezet 1-20-ig tartó részt, a születés történetét.
- Következhet ismét egy ének (pl. Dicsőség... 21. ének)
- A sok szép karácsonyi versből (pl. Ady) is elhangozhat egy-két odaillő.
Ezeket már előre ki lehet keresni.
- Majd következhet egy közös imádság: ki, mit köszön meg a Jóistennek...
Mit szeretnénk kérni egyéni és családi életünk számára...
- Ismét jöhet egy karácsonyi ének (Válogassunk az imakönyvből! Pl. „Fel nagy
örömre” (Ha énekelve nem
megy, szabad felolvasni is az
énekeket!)
- Ünnepélyesen, szeretettel
átadjuk az ajándékokat, örülünk
egymásnak, játszhatunk, beszélgethetünk, és jöhet a közös
vacsora is...
Ehhez hasonló „szertartást” a
további ünnepi napokban is
érdemes beiktatni!
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Az Eucharisz a szentsége
„Üdvözítőnk az utolsó vacsora alkalmával, azon az
éjszakán, melyen elárultatott, megalapította testének és
vérének eucharisztikus áldozatát, hogy így a kereszt
áldozatát a századokon át eljöveteléig megörökítse, és így
szeretett jegyesére, az Egyházra 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...
Az Eucharisztia az egész keresztény élet forrása és csúcsa.
A szentmise közepén a kenyér és a bor Krisztus szavai és a Szentlélek
segítségül hívása által Krisztus testévé és vérévé válik. Parancsának
megfelelően az Egyház az Ő dicsőséges eljöveteléig folytatja azt, amit az Úr
szenvedése előestéjén tett: „Kezébe vette a kenyeret (...)” „Kezébe vette a
borral telt kelyhet (...).” A kenyér és a bor titokzatos módon Krisztus testévé és
vérévé válnak, ugyanakkor a teremtés jóságának jelei maradnak. A
fölajánlásban hálát adunk a Teremtőnek a kenyérért és a borért, „az emberi
munka” gyümölcséért, ami előbb a „föld gyümölcse” és a „szőlőtő termése”,
azaz a Teremtő adományai.
Az Úr, mivel szerette övéit, mindvégig szerette őket. Tudván, hogy eljött az
óra, amikor ebből a világból átmegy az Ő Atyjához, a vacsora közben
megmosta lábukat, és átadta nekik a szeretet parancsát. Hogy rájuk hagyja e
szeretet zálogát, s hogy övéitől soha ne távozzon el és húsvétja részeseivé
tegye őket, halála és föltámadása emlékezetéül megalapította az Eucharisztiát,
és megparancsolta Apostolainak, „akiket akkor az Újszövetség papjaivá
szentelt,” hogy visszajöveteléig ünnepeljék…
Valemennyien összegyűlnek. A keresztények az eucharisztikus ünneplésre
egy helyen jönnek össze. Ezen a helyen a fő hely magát Krisztust illeti, aki az
Eucharisztia főszereplője. Ő az Újszövetség főpapja. Láthatatlanul Ő maga
vezet minden eucharisztikus ünnepet. Őt képviselve vezeti az összejövetelt a
püspök vagy a pap (Krisztusnak, a Főnek személyében cselekedve), beszédet
tart az olvasmányok után, átveszi az adományokat és elmondja az
eucharisztikus imádságot. Az ünneplésben valamennyien részt vesznek,
mindenki a maga módján: a felolvasók, az adományvivők, az áldoztatók és az
egész nép…
Az epiklézisben az Egyház kéri az Atyát, hogy küldje el Lelkét (vagy
áldásának hatalmát) a kenyérre és a borra, hogy az Ő ereje által Jézus Krisztus
Testévé és Vérévé váljanak; és hogy azok, akik részesednek az
Eucharisztiában, egy test és egy lélek legyenek…
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Az alapítás elbeszélésében Krisztus cselekedetének és szavainak ereje,
valamint a Szentlélek hatalma a kenyér és a bor színe alatt szentségileg
megjelenítik Krisztus Testét és Vérét, a kereszten egyszer s mindenkorra
fölajánlott áldozatát. (A Katolikus Egyház Katekizmusából)

KARÁCSONYI IMÁK A MISEKÖNYVBŐL

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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A család szeretetközösség
A család szeretetközösség,
amely a házasságon alapul,
védelmezi a gyermekeket és
az időseket – emelte ki
beszédében.
- A család életközösség,
amely önálló egység. Amint
Boldog II. János Pál pápa írta
Familiaris consortio kezdetű
apostoli buzdításában: a
család nem az azt alkotó
személyek
összessége,
hanem szeretetközösség. Az
50. házassági évfordulót ünneplő család
a hely, ahol megtanulunk
szeretni: az emberi élet természetes központja.
Olyan emberekből áll, akik szeretnek, párbeszédet folytatnak, feláldozzák
magukat a másikért, óvják az életet, különösen a gyengébbekét. Túlzás nélkül
állíthatjuk, hogy a család a világ és a történelem motorja. Mindenkinek a
családon belül, az otthon melegében, a testvérekkel, édesanyával, édesapával
együtt felnőve fejlődik a személyisége.
A család az a hely, ahol nevet, szeretetet kapunk, ahol megtanuljuk a
párbeszéd és a személyek közötti kommunikáció művészetét. Itt ébredünk rá
saját méltóságunkra, megtanuljuk elismerni – főleg, ha keresztény nevelést
kapunk – minden ember méltóságát, különös tekintettel a betegekre, a
gyengékre, a kitaszítottakra. Mindez a család-szeretetközösség elismeréséért
kiált ma, az egyén jogait hangsúlyozó világunkban.
- A második szempont, amelyre a Szentatya fölhívta a figyelmet: a család
alapja a házasság, amely a férj és a feleség szabad döntésére és hűséges
szerelmére épül. A párkapcsolatban és a családban felmerülő nehézségek és
próbatételek hozzájárulnak ahhoz, hogy növekedjünk a jóságban, az
igazságban és a szépségben.
Osztozni mindenben, önfeláldozásban és örömökben, számítás nélkül: ezt a
tapasztalatot tanulhatják meg a fiatalok szüleiktől és nagyszüleiktől. Az
Istenbe vetett hit élménye ez, a kölcsönös bizalomé, szabadságé és
életszentségé, ami nem más, mint önmagunk hűséges és áldozatos
odaajándékozása az élet minden napján.
- A családi élet két legtörékenyebb szakasza: a gyermekkor és az időskor – tért
rá beszéde harmadik részére Ferenc pápa. Az a társadalom, amely magára
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hagyja a gyermekeket és kirekeszti az időseket, kitépi gyökereit és
elhomályosítja jövőjét. A kicsinyek és az idősek gondozása a civilizáltság jele –
hangsúlyozta.
- A család az evangelizáció nagyon fontos része. „Az igazi keresztény
családokat a szekularizált világ fölismerheti a hűség, a türelem, az életre való
nyitottság, az idősek tisztelete révén. Mindennek titka Jézus jelenléte a
családban. Tisztelettel és bátorsággal felvértezve kínáljuk föl mindenkinek a
házasság és a család szépségét, amelyet megvilágít az evangélium” –
buzdított a Szentatya. Majd hozzátette: „figyelemmel és szeretettel forduljunk
a nehéz helyzetben lévő családokhoz, azokhoz, akiknek el kell hagyniuk
földjüket, a szétesett családokhoz, akiknek nincs otthonuk vagy munkájuk,
vagy sok más okból szenvednek; a válságban lévő házastársakhoz, vagy
azokhoz, akik már különváltak. Mindenkihez közel akarunk lenni”.
(Idézetek Ferenc pápa 2013-ban elmondott beszédéből…)

Szent Miklós küldö!e a plébánián

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Püspökszentelés Esztergomban
Mohos Gábort, a Pápai Magyar Intézet rektorát, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia korábbi
titkárát 2018. december 8-án a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén szentelték segédpüspökké
Esztergomban. A főszentelő Erdő Péter bíboros, prímás, a társszentelők
Michael August Blume apostoli nuncius és Ternyák Csaba egri érsek voltak.
Erdő Péter homíliájában hangsúlyozta: az egyház
püspökeinek vállalniuk kell, hogy akárcsak Jézus, ők
is teljesítik a rájuk bízott közösségben és valamilyen
szinten az egész világegyház javára is a „tanítás, a
megszentelés és a pásztori kormányzás szolgálatát”. E
hármas feladatot, az „apostoli küldetés teljességét”
kapja meg a felszenteléssel Mohos Gábor is - mondta
a bíboros. Az egyházi rend szentsége különleges erőt
és kegyelmet ad ehhez a feladathoz - tette hozzá. Erdő
Péter beszélt arról is: amikor az egyházat üldözik,
amikor „meg nem értés veszi körül” és „újabb és
újabb hullámokban próbálják megsemmisíteni a történelem erői, akkor
különösen is szükségünk van” a „Szentlélek kegyelmeire”, a szentek
közbenjárására és a csodákra „tanúságtételünk során”.
Az ünnepi szertartás keretében Mohos Gábor megkapta a főpapi
jelvényeket: a püspöki gyűrűt, a mitrát (püspöki süveget) és a pásztor-botot.
Mohos Gábor a
szentmise végén azt
mondta:
püspöki
jelmondata, „Ki olyan
mint az Úr, a mi
Istenünk” a Zsoltárok
könyvéből való, folytatása pedig arról
szól, hogy Isten fent
lakik a magasságban,
de lehajol, hogy fölemelje a nyomorultat, az elnyomottat, és helyet ad neki
népének fejedelmei között. A zsoltár az ő püspöki programja - mondta,
hozzátéve, hogy program lehet mindenki számára. „Emeljük fel tekintetünket,
és ha megtisztul a tekintetünk, akkor Istenhez hasonlóan mi is le tudunk
hajolni és észre tudjuk venni magunk körül az ínséget, elsősorban a szeretetre
való ínséget.” - fogalmazott.
Forrás: MTI
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„Hetekkel előre megtudtuk az időpontot, így elhatároztuk, hogy elmegyünk.
Jómagam még sohasem vettem részt püspökszentelésen. Elza és Dezső voltak
a sofőreink - mivel csak kilencen jelentkeztünk, nem rendeltünk különbuszt –
Akli Jutka néni, Jakó Judit, Mariann és leánya Bori, Lengyel Kriszti és
jómagam alkottuk a csapatot. Odafelé az úton elmondtunk egy tized
rózsafüzért a szentelendő püspök atyáért és arról beszélgettünk, milyen jó
hozzánk a Szentatya, hogy kinevezett egy új segédpüspököt bíboros atya
segítségére. Esztergomban a bazilika előtt találkoztunk Károly atyával és
Zanival, akik szintén a szentelésre jöttek.
Az ünnepi szentmise nagyon felemelő volt, jelen voltak a megyéspüspökök,
egyházmegyénk papjai, valamennyi kispap az esztergomi és a központi
szemináriumból. A szentmise elején Nuncius úr olaszul, titkára pedig
magyarul olvasta fel Ferenc pápa bulláját Gábor atya kinevezéséről. Bíboros
atya szentbeszédében kiemelte az ünnep jelentőségét, azt, hogy Jézus Krisztus
érdeméből eleve az eredendő bűntől mentesen született Szűz Mária, aki teljes
minden kegyelemmel és ajándékkal.
Felszentelése után új segédpüspökünk kijött a nép közé, és áldásban
részesített bennünket.
A szertartás után találkoztunk Balázs kispapunkkal és meghívtuk ebédelni.
Dezső testvérünk jóvoltából, aki időt, fáradságot és az internetet nem kímélve
kiválasztott egy pizzázót, sőt a rendelést is leadta, finom pizzát ebédeltünk és
nagyon jól elbeszélgettünk élményeinkről. A beszélgetés közben úgy
elszaladt az idő, hogy aznapi másik tervezett programunk – zarándoklat
Csobánkára a szentkúthoz - a sötétedés miatt el is maradt.
Fizikailag fáradtan, de sok kegyelemmel eltelve érkeztünk haza.”
- Pintér István -

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Beszélgetés plébániánk családjaival
Nagy család
Nagy Attila és felesége Mónika családcsoportjukkal a Fiatal házasok (FiHá) felelősei,
gyakran hallhatjuk zenei szolgálatukat is templomunkban. Kisfiuk, Dániel 2018. májusában született,
aki Mónival rendszeres látogatója a Baba-mama csoportnak is. Ismerjük meg egy kicsit jobban őket!

- Mutatkozzatok be kérlek néhány szóval!
Móni: Balatonszemesen nőttem fel, majd húszévesen Budapestre költöztem
és gyermekvédelemmel kezdtem foglalkozni. Kisfiunk születéséig szociálpedagógus végzettséggel az előbb említett területen dolgoztam.
Attila: Egy Győr-Moson-Sopron megyei községben nevelkedtem, majd az
Egyesült Államokban töltött 1,5 évnyi munka után Budapesten informatikai
területen, majd a mezőgazdasági igazgatásban, az egyik minisztériumban
helyezkedtem el, gazdasági agrármérnök végzettséggel.
Mónival 2010. augusztusában ismerkedtünk meg egy keresztény társkereső
honlap segítségével, és 2011 szeptemberében házasodtunk össze.
- Nagyon aktívak vagytok az egyházi szolgálatokban…
Móni: Fontos szerepet töltött be egyéni majd közös életünkben is a szolgálat,
hogy már a földön a Jóisten országát építhessük, Isten végtelen szeretetéről
beszélhessünk, tehessünk érte. Főként a zenei és a gyermekekkel kapcsolatos
szolgálatokban tevékenykedtünk. Évek óta rengeteg gyermek vesz bennünket
körül. Rászoruló gyermekek táboroztatását aktívan szerveztük, melyek által
12
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rengeteg ajándékot kaptunk, igaz barátságokat köthettünk és megtapasztalhattuk, hogy mennyire jó az Úr. A gyerekekkel való időtöltés
feltöltött bennünket, minden tábor után azt éreztük, hogy rövid ideig a
Mennyországban lehettünk...
- Hét éves házasok vagytok, évek óta nagyon vágytatok már egy saját
kisbabára is…
Attila: Házasságkötésünktől fogva nyitottak vagyunk a gyermekáldásra,
vágytunk saját gyermekre, de ez eddig természetes úton nem adatott meg
számunkra. Továbbra is bízunk benne, hogy Isten megajándékozhat minket a
gyermekáldás természetes formájával is, de készek vagyunk elfogadni Isten
szándékait mindenben, és nem akartuk soha ez elé tenni a mi vágyainkat.
Móni: Többször zarándokoltunk Mária kegyhelyekre, Medjugorjeba,
Csíksomlyóra, Mátraverebély-Szentkútra... Égi édesanyánk közbenjárását
kérve és aktívan imádkoztuk a rózsafüzért is erre a szándékra.
- Mit tettetek, amikor évek múlva sem jött a várva-várt gyermekáldás?
Hogyan éltétek meg ezt a keresztet?
Attila: Természetesen voltak nehezebb időszakok, de mindig segített az a
tudat, hogy Isten megáldja a házasságunkat akkor is, ha természetes módon
nem adatik meg a gyermekáldás. Több orvosi vizsgálaton átestünk, és
nyitottak voltunk minden olyan kezelésre, vizsgálatra, amely
összeegyeztethető volt az élet védelmével. Ennek megfelelően, lelki
vezetőnkkel is átbeszélve nemet mondtunk olyan beavatkozásokra, amelyek
nem Isten akaratát szolgálták volna, hanem azt az emberi akaratot, hogy
mindenáron gyermekünk szülessen, akár olyan áron is, hogy az más
megfogant életek kioltásához, vagy megrongálásához vezetett volna. Tudtuk,
hogy Isten a házasságot, és a családi életet szánta nekünk, ezért is kötötte össze
életünket. A házasságban természetesen
mindketten követünk el hibákat, de mindig
törekszünk arra, hogy egymást segítve
boldogságban éljünk, és hagyjuk, hogy Isten
munkálkodjon életünkben.
Móni: Amikor egyikünknek nehezebb volt a
másik bátorította, volt mikor elbizonytalanodott egyikünk, de a másik ott volt...
Attila: A vizsgálatokat követően továbbra is
bízunk benne, hogy természetes úton is lehet
még részünk gyermekáldásban. A barátaink
és a családunk egy része mindenben
támogatott, sokan imában hordoztak
bennünket, hittük, hogy a sok ima, böjt
meghallgattatik.
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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- Hogyan jött szóba az örökbefogadás?
Móni: Az örökbefogadásra kezdettől fogva úgy
tekintettünk, mint egy lehetséges út a
gyermekáldásra. 2015-ben el is határoztuk, hogy
jelentkezünk örökbefogadó szülőknek. A
következő év első felében elvégeztük a
tanfolyamot, és nyáron kezünkben volt a
minket
örökbefogadásra
alkalmasnak
nyilvánító határozat. A határozattal több
örökbefogadással foglalkozó alapítványhoz is
jelentkeztünk, valamint ismeretségi körünkben
ajánlottak számunkra olyan segítőket is, akik
életvédő csoportokban segítenek. Egy segítő
közreműködésével keresett meg minket idén
januárban egy kismama, aki az élet mellett
Dani, a boldog kisbaba
döntött, de körülményei úgy alakultak, hogy
születendő gyermekének felnevelését már nem tudta vállalni. Márciusban
létrejött a személyes találkozás, amelyet követően a kismama úgy döntött,
hogy nekünk szeretné örökbe adni a születendő babát.
Attila: Dani 2018. május 4-én született, akit az ilyenkor szükséges
gyámhivatali ügyintézést követően, május 10-én vihettünk haza a kórházból.
Móni: Sok érzelem, aggodalom volt a szívünkben, vártuk őt és hittük, hogy
Isten nekünk küldte őt. Nagyon nagy segítséget jelentett, hogy a barátaink,
családunk egy része, családcsoportunk, több atya mellettünk állt és a
legnehezebb pillanatokban is hordoztak bennünket imáikban, és nagyon sok
fizikai segítséget is nyújtottak.
- Milyen érzéseitek vannak most?
Attila: Hisszük az igét: „Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben,
engem fogad be.” (Mt 37) ...és hát ki mást akar az ember az otthonába, a
szívébe befogadni, mint Jézust...
Móni: Danit azóta nagy szeretettel vesszük körbe, a tágabb család is nagy
örömmel fogadta, és mindenki szeme fénye lett. Szűkebb és tágabb családi és
baráti körünk is együtt örül Dani érkezésének, aki születése óta bearanyozza
mindennapjainkat, és mindazt a nehézséget, amit meg kellett élnünk,
elfeledtet velünk, mikor ránk mosolyog.
- Köszönjük, hogy megosztottátok velünk életeteket, nagyon sok boldogságot
és sok kegyelmet kívánunk családotoknak, Isten áldása legyen rajtatok!
- C.V. -
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Kismamák a komatálról
„A komatál hatalmas segítség az újszülöttel hazaérkező szülőknek, különösen
az első gyermeküknek örvendő újszülött szülőknek, mert sok kérdésük közül
– az anyakönyvi kivonatért mikor is lehet menni? az apanapokat elintézted
már? a doktornő meg inkább azt javasolta... hogy adjam be a
véralvadásgátlót? most meg miért sír? a nyakánál nézd, nem lázas-e! hánykor
evett utoljára? a bőre színe nem túl sárga? és a kaki nem túl zöld? – az egyik
legfontosabbat oldja meg: és holnap meg mit eszünk?
Közben pedig gyűlnek a műanyag dobozok. Az egyiket egy
háromgyerekes anyuka hozta, azt ott egy négygyerekes, a befőttesüveget egy
házaspár a családcsoportból, akik maguk is egy éve szülők, ezt meg itt
tucatnyi unoka büszke nagyapja... És szó esik ilyenkor büfiztetési
technikákról, szoptatásról, babahordozásról, elsősorban pedig arról, hogy ne
aggódjunk és hogy mekkora öröm a mi babánk a közösségnek és mennyit
imádkoztak értünk is. A komatál ugródeszka, melyről egyenest a közösség
szeretetébe veted bele magad. A víz fenntart, ha ráfekszel.
Az ismeretlen testvérek ismerőssé válnak, hiszen egy-két napra az ő
vendégük volt a családunk. Hát ilyen emberek járnak a mi templomunkba:
annyi feladatuk, családi és munkahelyi kötelességeik mellett rólunk is
gondoskodtak – három héten át. Nagy dolog ez, mert a plébánia sokszor
családabb a távoli családnál.
De hogyan is mondhatnánk méltó köszönetet nekik? Ha a jövő héten mi
viszünk valamit egy kismamának.
Nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, akik akár ismeretlenül is, finom és
bőséges ételekkel, gyereknevelési tanácsokkal láttak el minket 3 héten át.
Rendkívül nagy segítség volt ez nekünk az átalvatlan éjszakák, sok
bizonytalanság és az összeszokás időszakában.” - Kondákor Kinga „A kegyelem megtapasztalása, amikor délig fekszem
nyugodtan kislányommal, Szaffival az ágyban egy
nehéz éjszaka után, mert tudom, hogy van mit
ennem ebédre. Sőt, finomat, bőségeset, pont amire
szükségünk van. De még fontosabb, hogy olyanok,
akiknek saját családjuk, életük van, hozzák a
komatálat. Ahogy felénk tudnak fordulni saját
elfoglaltságaik mellett gondoskodó szeretetükkel, a
sok bizonytalanságomra válaszként mintha azt az
üzenetet küldenék: igen, ez teljesen rendben van,
hogy Szaffival csak fekszünk, szemléljük és
megszokjuk, szeretjük egymást.” - Likker Karolina -

Lina és Szaffi
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Adventünk

Adventi lelkinapunkon hatvan körüli létszámmal jöttünk össze, hogy együtt
irányozzuk be adventi készületünket. Dr. Zsombok György testvérünk
Miatyánkról szóló érdekes előadása után közös ebéddel folytattuk, majd
kiscsoportokban beszélgettünk plébániai közösségünk erősségeiről és
gyengeségeiről. Ezután közösbe tettük megállapításainkat és
elgondolkodtunk rajtuk. Végül Károly atya az Eucharisztia és a szentmise
témakörében világított meg számunkra egy-egy fontos gondolatot.
„Otthon a családomat is megkérdeztem, hogy szerintük
miért vonultunk ki égő gyertyák közt a lelki napot kezdő
miséről. A megfejtésre sokáig emlékezni fogok. Mivel is kezdődik az
Eucharisztia liturgiája a misén? Nem gondoltam, hogy a Miatyánkkal! Gyuri
nagyon klassz elmélkedést tartott az Úr imájáról! Nem győztem jegyzetelni!
Külön tetszett, hogy Károly atya hagyta őt és nem szólt bele. Ezt az alázatos
mintát elhoztam magammal és szeretnék fejlődni ezen a téren!
Az ebéd egészen
lenyűgözött! Nem
számítottam ilyen
színvonalas étkekre, s kissé
el is szégyelltem magam,
hogy én nem vettem ilyen
komolyan a készületet erre
a programpontra.” (A.E.)
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„Advent növekvő fénye az én szívembe is bevilágít és ez olyan jó!
Mint ahogy jó a napot rorátéval, közös zsolozsmával és templom előtti levél
söpréssel kezdeni. Jézus ajándéka, hogy együtt lenni jó és együtt még a levél
söprés is vidám tevékenység.
Együtt még az imádság is jobb! Judit és én az adventi gyertya fényénél imádkoztunk, beszélgettünk, majd elővettük a másnapi evangéliumot, Mt 9,27-31.
Két vak követte Jézust, szólt az első mondat, amiben egyből magunkra ismertünk és csak nevettünk, nevettünk, mert tudtuk és éreztük, az Ige kinyílt
nekünk. Még soha ilyen nevetősen nem olvastuk az evangéliumot. Gyónni
hívott minket, hogy együtt menjünk el a templomba és erősítsük egymást. A többes szám felkiáltó jellé változott. Ne csak magaddal törődj,
hozd a társadat is! Együtt gyertek!
A Miatyánkot imádkoztam egyik nap - „legyen
meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a
földön is” - és akkor arra jöttem rá, hogy így is
imádkozhatnám: „legyen meg a Te akaratod,
amint Jézusban, úgy bennünk is”. Mariann

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Miért jó hajnali misére járni?
- Mert Jézus azt mondja, hogy
„virrasszatok és imádkozzatok”!
- Egy kis áldozat, „vezeklés” bűneimért –
a korábban kelés.
- Mert a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszusra (NEK) készülve
igyekszem több szentmisén részt venni.
- Mert jó együtt lenni – kezdeni a napot rokis testvéreimmel… és ráadásul még
együtt is zsolozsmázunk!
- Mert a hajnali miséknek külön
hangulata/varázsa van.
Nekem mindig nagy ajándék és öröm
részt venni a hajnali miséken, Jézussal és
Máriával kezdeni a napot. Úgy érzem,
Jézus a mindennapos találkozás által, a
szentáldozásban alakítgatja a szívemet
(ha hagyom), hogy alkalmas hellyé
váljon arra, hogy karácsonykor
megszülethessen benne. És jó esetben
(sajnos közel sem mindig) az Ő örömét
és szeretetét tudom vinni a
munkahelyemre. - Andi -

Fekete István: Roráte
Ajtó nem csattanik, kiáltás nincs,
a tegnap gondja, mintha aludna,
a mai nap még nem ébredt fel, s a falu csak tiszta
önmagát viszi hajnali misére.

Mindig elképzeltem azt a képet,
amikor mesélték - ropog a hó, kis
ablakokban álmos lámpák látszanak.
A falu népe lámpákkal - megy,
ballag, siet a templomba.
Ma reggel nagyon kedves - fentihez
hasonló élményünk volt. Ugyan nem
egy kicsi falu, nem ropog a hó, de...
Időben sikerült a templomhoz
érkeznünk.
Nem is gyalog - nem lustaságból,
amikor balról ránk köszöntött egy
ismerős házaspár. Utánuk indultunk.
Mögöttünk pedig hárman is
köszöntöttek minket. Ugyanoda Jézushoz igyekeztünk, mert vár
minket! Itthon vagyunk!
Megérkeztünk ...
Ilyen reggeleket kívánunk
magunknak és az egész nagy ROKI-s
családnak Megváltónk érkezésére
várva!
- István és Évi A ma reggeli roráte misén nagy
örömben részesülhettünk, amikor az Úr
Jézus születésére készültünk.
Két gyermek is felkeltve a kakast jött a
hajnali misére! Imádkozzunk azért, hogy
minél többször részesülhessünk ilyen
élményekben. - Dezső -
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A plébánia a „közösségek közössége”
„… a hitben mindannyiunknak föl kell fedeznünk a plébánia
igazi arcát, azaz az Egyház „misztériumát”, mely általa van jelen és cselekszik; a plébánia
ugyanis, bár néha nagyon kevés hívője van és nagyon szegény, illetve hatalmas területen
van szétszórva, vagy a mai kaotikus építkezés következtében alig észrevehető épület, nem
azonos a szervezettel, a területtel vagy épülettel; hanem inkább testvéri közösségként Isten
családja; „a szívélyes, testvéri és családi együttlét otthona”; „a Krisztus-hívők közössége”.
Végül a plébánia teológiai valóságra épül, mert eucharisztikus közösség. Ez pedig azt jelenti,
hogy a plébánia olyan közösség, mely alkalmas az Eucharisztia ünneplésére, melyben föllelhető az az eleven gyökér, melyből a plébánia épül, és az a szentségi kötelék, mely létrehozza
a teljes közösséget az egyetemes Egyházzal. Ez az alkalmasság abból fakad, hogy a plébánia a hit közössége és szerves közösség, azaz fölszentelt szolgákból és keresztényekből áll,
s a plébános, aki a megyéspüspök helyettese, az egység hierarchikus köteléke az egész
részegyházzal… XXIII. János szokta mondani, „a falu kútja” legyen, ahová a falu minden
lakosa vízért jár…” (Szent II. János Pál pápa - Christifideles laici)

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Öröm vasárnapja
Karitász csoportunk szorgos tagjainak
jóvoltából és a süteményeket sütő és a
vásári tárgyakat felajánló testvéreknek hála
Öröm vasárnapján megrendezésre került a
már hagyományos adventi karitász
vásárunk, melynek bevételét a rászorulók
megsegítésére fordítjuk.

A négygyermekes Markó család forralt
borral és meleg teával várta a mise után
a híveket a templom előtt.
Jó alkalom volt ezen a napsütötte havas
téli vasárnapon megállni, felmelegedni
és közben jókedvűen ismerkedni,
beszélgetni. A gyerek pedig ezalatt még
hógolyózni is tudtak!
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Képviselőtestület-választás következik
Tavasszal aktuális lesz új Képviselőtestület választása, mivel a jelenlegi testület ötéves mandátuma
2019. március 24-én lejár. Már lehet gondolkodni, tervezgetni, átimádkozni, kik legyenek a jelöltek.
Íme, egy pár mondat az egyházközségi képviselőtestületek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁBÓL:
A plébániai képviselőtestület feladatai:
- A plébániákon működő plébániai képviselőtestület a plébánia pasztorális
és gazdasági részfeladatait fogja össze, ellátva a plébániai pasztorális tanács
és a plébániai gazdasági tanács feladatait...
- A plébániai képviselőtestület természetét tekintve tanácsadó testület,
amelynek feladata a plébánosnak – mint a plébánia egyszemélyi
képviselőjének – a munkáját elősegíteni...
- A plébániai képviselőtestület a hívő közösség egyes csoportjait, azok
tapasztalatait, lelki gazdagságát jeleníti meg...
A plébániai képviselőtestület összetétele:
- A plébániai képviselőtestület vezetője (elnöke) a megyéspüspök által a
plébánia irányításával megbízott plébános vagy plébániai kormányzó.
- A testület tagjai kizárólag katolikus vallású, nagykorú (18 éven felüli),
cselekvőképes, és tartósan a Plébánia területén élő személyek lehetnek, akik
a keresztségből fakadó küldetésüknek eleget téve készek lelkiismeretesen,
felelősségteljesen segíteni a plébánia területén Isten szavának hirdetésével
az istentiszteletek végzése által, a szeretet cselekedeteinek gyakorlatai és a
testvéri közösség munkálása révén megvalósuló lelkipásztori célkitűzéseket.
- A testületben két tag között nem lehet sem egyenes ági rokonság, sem
pedig negyedfoknál közelebbi oldalági rokonság vagy sógorság, illetve
házastársi kapcsolat.
Az a Katolikus Egyház teljes közösségében lévő megkeresztelt személy
választható taggá, aki:
- a plébánia területén a lakóhellyel vagy pótlakóhellyel rendelkezik;
- elsőáldozó volt és a bérmálás szentségében részesült;
- példás keresztény életet él, aktívan részt vesz a plébánia életében, a
lelkipásztori szempontok érvényesítését az egyház iránti szeretettel és
hűséggel segíti;
- az egyházi előírások szerint szentáldozáshoz járulhat
- házassági állapota az egyházi törvényeknek megfelel;
- a választás időpontjában legalább 18, de legfeljebb 70 éves;
- az egyházat anyagilag is rendszeresen támogatja.
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Évvégi hálaadás
2018-ban történt:
- Két zarándoklat: Máriabesnyő (kerékpáros); Vértessomló - Majk (buszos)
- Két lelkigyakorlat: Péliföldszentkereszt - felnőttek; Eger - fiatal házasok
- Hat gyalogtúra: Dobogókő; Gyömrő-Úri; Bükk; Pilis; Mátra-Galyatető,
Budaörs-Normafa
- Három kerékpártúra: Vác-Szob; Balaton; Máriabesnyő
- Egy „0-100 éves” kirándulás: Visegrád-Mogyoróhegy (közel 100 fővel)
- Első plébániai hittantábor (25 gyermek részvételével)
- Rózsafüzért Imádkozók IX. Orsz. Találkozója Varga László püspök atyával
Építkezések, felújítások, beruházások
- A plébánia belső (udvari) homlokzatának
teljes felújítása a függőfolyosó felújításával
- A Szent Domonkos hármas lándzsaablak
felújítása
- Javítások a templomtetőn, ereszcsatornák
javítása, cseréje ill. a templom homlokzat
gyomtalanítása
- A templom oldalhomlokzatainak részleges felújítása
(téglák pótlása, tisztítása)
- A plébánia új játszóterének telepítése, megáldása
- A sekrestye és a templomi hittanterem fűtésének
kialakítása
- A plébánia autós kapujának automatizálása
Kapott támogatások, pályázati források:
- Esztergom-Budapesti Főegyházmegyétől 35 millió forint
- XIV. kerület Zugló Önkormányzatától 3,2 millió forint
- A Fővárosi Önkormányzattól 2 millió forint
- VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatától 500 ezer forint
Híveink hozzájárulása:
Híveink bőkezű adományai, valamint a sokak által becsületesen fizetett
egyházi hozzájárulások nélkül a fenti felújítások, beruházások egy nagy része
nem valósulhatott volna meg! (Pontos számokat az évvégi zárszámadást
követően tudunk majd közreadni.)
Isten fizesse meg mindenkinek mindazt, amit plébániánk javára 2018.
évben adott, tett — úgy anyagiakat, mint kétkezi munkát, jelenlétet a
hittanokon, szentmiséken, programokon és a mindig stabil imahátteret!
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NAPTÁRUNK
JANUÁR

JÉZUS SZÜLETÉSÉNEK
ÜNNEPLÉSE
TEMPLOMUNKBAN
Dec. 24-én
15:00 Pásztorjáték
24-én szentmise:

1. Újév - Kötelező mise
24:00 Éjféli szentmise
6. Vízkereszt
20-27. Imahét a Krisztushívők egységéért 25-én szentmisék:
10:00 és 18:00 órakor
21. A Rózsafüzér Királynéja templomban
26-án szentmisék:
igét hirdet Aradi György fasori ev. lelkész
10:00 és 18:00 órakor
22. A fasori evangélikusoknál igét hirdet
Bagi László ref. lelkész
23. A Szabó J. u-i reformátusoknál igét hirdet Nagy Károly rk. plébános
24. A Pünkösdi Agapé gyülekezetnél igét hirdet Kovács György (Mahanaim gyülekezet)

FEBRUÁR
2. Gyertyaszentelő Boldogasszony
11. Betegek világnapja
16. Farsangunk
24. Gyűjtés a katolikus iskolák javára
Farkas Mariann:
Kinek nincs Jézusa

Kinek van Jézusa

Kinek nincs Jézusa,
ünnepe véges.
Karácsonya befejezés,
adventnek vége.
Lezáródik benne,
folytatást ne keresse.
Díszbe öltözött a miért,
válaszát nem lelte.
Üres maradt a szív,
díszeit dobozba zárta,
csillámporban alszik
álmainak vágya.

Kinek van Jézusa,
ünnepe kezdet.
Karácsonya nyitány,
Jézus jön benne.
Kinyílik a szíve,
Úrjövetet lát,
bizalmába pólyál
egy kisbabát.
Örömre hívja
Vigasztaló Lélek,
masnit oldó két kezében
ajándék az élet.

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Éljük az igét!
2018. január
„Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…” (MTörv 16,20)
A Második törvénykönyvben Mózes élete végén mondott
beszédeit olvashatjuk. Az Úr törvényeire emlékezteti az új
generációkat, miközben távolról szemléli az Ígéret Földjét,
ahová nagy bátorsággal vezette el Izrael népét.
Ez a könyv Isten „törvényét” mindenekelőtt úgy mutatja be,
mint az apa „szavait”, akinek minden gyermekére gondja
van. Egy életútról szól, amellyel Isten megajándékozza népét, hogy megvalósítsa a Szövetség tervét. Ha a nép ezt nem annyira a büntetéstől való félelmében, hanem inkább szeretetből és hálából tartja meg hűségesen, akkor Isten mindig vele lesz és oltalmazni fogja.
Az Istentől ajándékba kapott Szövetség megvalósításának egyik konkrét
módja, ha határozottan kitartunk az igazságosság mellett. A hívő azzal tudja
ezt megvalósítani, hogy hálával emlékezik meg Isten népének kiválasztottságáról, és nem imád mást, egyedül az Urat; de azzal is, hogy visszautasítja
azokat az anyagi javakat, amelyek a szegények szükségleteit ismerve terhelnék
a lelkiismeretét.
„Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…”
Mindennapjainkban gyakran találkozunk nem egyszer súlyos, igazságtalan
helyzetekkel, melyek a leggyengébb, a társadalom peremére szorult emberek
kárára vannak. Hány Káin alkalmaz ma is erőszakot testvérén!
Az igazságosság megvalósításának alapvelő feltétele, hogy kiirtsuk az egyenlőtlenséget és a visszaéléseket mindenekelőtt saját szívünkből és társadalmi
életünkből.
Isten nem úgy tesz igazságot, hogy elpusztítja Káint, hanem óvja és őrzi, hogy
újra tudja kezdeni útját . Isten igazságossága abban áll, hogy új életet ad.
Keresztényként találkoztunk Jézussal. Ő a szavaival, a tetteivel, de mindenekelőtt az élet ajándékával és a feltámadás fényével feltárta előttünk, hogy Isten
igazságossága egyenlő a minden gyermeke iránti végtelen szeretetével.
Jézus által előttünk is megnyílik az útja, hogy az irgalmasságot és a megbocsátást gyakoroljuk és terjesszük, mely egyben a társadalmi igazságosság alapja.
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„Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…”
A Szentírásnak ezt a mondatát választották a Krisztus-hívők egységéért
rendezett imahét mottójául, melyet az északi féltekén január 18-a és 25-e
között rendeznek. Ha mi is befogadjuk ezt az igét, segítségünkre lesz, hogy a
kiengesztelődés útját keressük mindenekelőtt a keresztények között. Ha
ezután minden ember szolgálatára leszünk, hatékonyan tudjuk majd orvosolni az igazságtalanság okozta sebeket.
Ezt tapasztalják azok a különböző egyházakhoz tartozó keresztények, akik
együtt látogatják Palermóban a fogvatartottakat. Egy protestáns egyesület
tagja, Salvatore volt a kezdeményező: „Rádöbbentem, hogy micsoda lelki és
testi nélkülözésben élnek ezek a testvéreink. Gyakran a rokonaik sem tudnak
a segítségükre lenni. Istenben bíztam, és sok testvérrel beszélgettem erről a
saját egyházamból és más egyházakból is.” Christine folytatja, ő anglikán:
„Örömmel tölt el, hogy segíthetünk a szükséget szenvedő testvéreinknek,
mert konkréttá teszi Isten gondviselését, aki most általunk akarja eljuttatni
Szeretetét mindenkihez.” Nunzia katolikus: „Lehetőségünk nyílt, hogy
segítsük a rászoruló testvéreinket, és egyben Jézust hirdessük apró anyagi
dolgokon keresztül is.”
Megvalósulása ez annak, amit Chiara Lubich mondott 1998-ban, Augsburgban a Szent Anna evangélikus templomban egy ökumenikus összejövetel
alkalmával: „[…] Ha mi keresztények kétezer éves […] történetünkre tekintünk, akkor fájdalommal kell megállapítanunk, hogy az a meg nem értések,
veszekedések és harcok sorozata volt. Betudható ez történelmi, kulturális,
politikai, földrajzi és szociális körülményeknek, de annak is, hogy csökkent a
keresztények között a rájuk jellemző egyesítő elem: a szeretet.
Az ökumenikus munka olyan mértékben lesz igazán gyümölcsöző, amilyen
mértékben az önmagát ennek szentelő ember Jézusban látja minden ellentét
megértésének és az egység újjáépítésének a kulcsát; a keresztre feszített és
elhagyott Jézusban, aki azonban újra az Atyára hagyatkozik. […] A megélt
egység hatása: […] Jézus jelenléte több személy között, a közösségben. »Ahol
ketten vagy hárman – mondta Jézus – összegyűlnek az én nevemben, ott
vagyok közöttük.« (Mt 18,20) Jézus egy katolikus és egy evangélikus között,
akik szeretik egymást, anglikánok és ortodoxok, egy örmény és egy református között, akik szeretik egymást. Mekkora béke lenne már most, mennyi fény
a helyes ökumenikus út számára!”
- Letizia Magri www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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ÚJÉVI IMÁDSÁG
Ki jelen vagy a tűzben és a jégben,
Csillagok közt és bányák mély ölén,
Sötét árnyékban, fénylő napsütésben,
Madárdalban és kisgyermek szemén.
Ki igazgatod sorsok fordulását,
Romokból építsz boldog holnapot,
Hozzád küldjük ma szívünk imádságát
Uram, ne hagyd el árva magyarod!

Minden áldásod, amit nékünk szántál
Oszd ki közöttünk az újév során,
Hogy túl a tél lidércnyomásos álmán
Élőket köszöntsön a napsugár.
Add, hogy túléljék, amit rájuk mértek,
Keresztre verték, adj hozzá erőt.
Adj nekik, Uram, száz kísértő fénynél
Fénylőbb csillagot, égi vezetőt.

Ne hagyd el őket, akik téged hívnak
A mélységből kiáltva szent neved.
Megváltást váró rongyos rabjaidnak
Add meg, Uram, a napi kenyeret.
Segítsd őket, kik mindig másnak vetnek,
Kiknél az éhség elsőnek kopog,
Mert áldásodból csak akkor ehetnek,
Ha a zsarnok vérebje jóllakott.

Vezesd őket, hogy soha, soha többé
El ne tévelyedjen a mi nemzetünk.
Légy velük, Uram, most és mindörökké,
Akkor is, mikor mi már nem leszünk.
Akkor is, mikor jő a boldog holnap,
S parányi sorsunk emléke sem él,
Sárga csontvázunk felett zöld fű sarjad,
Szívünk porával messze szállt a szél.

Takard be őket tél hidege ellen!
Hozz sebeikre enyhe gyógyulást!
Adj, Uram, nekik áldó két kezeddel
Bő szüretet és gazdag aratást!
Légy velük, akik verejtékben ázva
Az új Bábelhez hordják a követ,
S mentse meg őket irgalmad csodája,
Amikor a torony mindent eltemet.

Ki jelen vagy a tűzben és a jégben,
Csillagok közt és bányák mély ölén,
Sötét árnyékban, fénylő napsütésben,
Madárdalban és kisgyermek szemén,
Ki igazgatod sorsok fordulását,
Uram, ne hagyd el árva magyarod,
Hallgasd meg szívünk újévi imáját,
És legyen minden úgy, mint akarod.
(Csákváry Zoltán)

Gyerekek adventi készülete (Radnóti Gimnázium)

.
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Imádkozzunk!
A PÁPA EVANGELIZÁCIÓS IMASZÁNDÉKA:
JANUÁR

FEBRUÁR

A plébános imaszándékai a rózsafüzér csoportok részére

JANUÁR

FEBRUÁR

ÖRVENDETES

ÖRVENDETES

VILÁGOSSÁG
-

VILÁGOSSÁG
-

FÁJDALMAS
-

FÁJDALMAS
DICSŐSÉGES
-

DICSŐSÉGES

Kondákor Bertalan

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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SZENTMISÉK RENDJE
T

S
♦ Plébániai

közösségünk havi közös
szentségimádása:

VABCDEAF
de. 10 óra

(ez plébániánk fő szentmiséje)

és 18 óra
HGHIJKEAFL
HGHIJKEAFL BKMEHNLBGI:
BKMEHNLBGI:
Sze, Szo: reggel 7 óra
Szerda és Szombat reggel 7 óra
H, K, Cs, P: este 6 óra
H, K, Cs, P: este 6 óra
Urnatemető látogatás
A szentmisék előtt és alatt

:

minden elsőpénteken
- az esti szentmise után ½ 8-ig
♦ minden

további péntek este:

szentmise után ½ 8-ig (csendes)
♦ minden

hó 2. vasárnapján:

de. 11 órától engesztelő imaóra

R

I

:

Minden esti szentmise előtt 17 órakor, ill. a hónap első vasárnapján a
délelőtti szentmise előtt ¼ 10-től

♦

G

:

♦a

Köszönettel fogadjuk, ha 200 Ft
adománnyal hozzá tud járulni
újságunk előállítási költségeihez.

2019-ben

Bízzuk
Újra
Életünket
Krisztusra!

szentmisék előtt vagy az atyával
előre egyeztetve külön időpontban is

PLÉBÁNIA IRODA
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
(csak irodaidőben hívható - egyházi flottás)

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

T567889 9:;5<=7>9?@
Címünk: 1146 Budapest, Thököly út 56.
Honlapunk:
Bankszámlaszámunk:

CIB 10701049-47209503-51100005
Felelős kiadó: Nagy Károly plébános
Szerkesztő: Capdeboné Szabó Viktória
E-mail:
capdebone@gmail.com
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