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HÚSVÉT AZ IRGALMASSÁG ÉVÉBEN 
 

„Áldjátok Istent, nevét dicsérjétek, tetteit a népeknek hirdessétek! Daloljatok,  
zenéljetek neki, énekeljétek csodatetteit!” /Zsolt 105,1-2/ 

 
 
 

Nagy öröm van bennem, mert az elmúlt időszakban – szent negyven napban - 
sok csodálatos esemény történt, pontosabban: sok kegyelem érkezett! 
Négy katekumenünk többször is kimondta az IGEN-t, az elkötelező-
dést Krisztus, a kereszténység mellett! „Számolatlanul” jöttek a kere-
sők, a hittel, kereszténységgel ismerkedni akarók, a keresztelésre je-
lentkezők! 
Az ún. vallásos testvéreink közül is többekben ott az igény a mélyebb 
keresztény életre (lelki-beszélgetésekben, gyónásokban is kifejezve). 
Egyre többen érzik az Egyház lényegét és válnak építő tagjaivá közös-
ségünknek (kölcsönös szeretet, egység). – És még lehetne sorolni…  
Van okunk allelujázni! A húsvéti misztérium: Jézus szenvedése, halá-
la, feltámadása közöttünk is termi gyümölcseit!  
 „Ha majd fölemelnek a földről, mindenkit magamhoz vonzok!”/Jn 12,32/ 
„Atyám elérkezett az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen 
téged! Azokért könyörgök, akiket nekem adtál.” /Jn 17,1-9/   

Legyen hála mindezekért a minket végtelenül szerető, irgalmas Istennek! 
Plébániánk minden tagjának sok húsvéti kegyelmet kívánok! 

 

-  Nagy Károly plébános -  
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Első gyertyagyújtás 

Szent Miklós küldö�e 

 

 

 
 
 
 

A HÚSVÉTI SZENT HÁROM NAP ÜNNEPLÉSE 
 
NAGYCSÜTÖRTÖK (márc. 24.) 
 
De. 10 órakor krizmaszentelési mise (papi 
ígéretek megújítása) a Bazilikában. 
Templomunkban este 6 órakor mi is meg-
kezdjük a húsvéti SZENT HÁROM NAP 
ünneplését plébániai közösségünk közös 
miséjével (Különösen is tudatosítjuk - há-
latelt szívvel - az Eucharisztia (szentmise, 
szentáldozás!) és a papság megalapítását, 
valamint Jézus új parancsát: „szeressétek 
egymást...!” (lábmosás)! 
 
Szentmise után egyórás közös és egyéni szentségimádásra vagyunk hiva-
talosak! Jézus mondja: „Egy óra hosszát sem tudtok virrasztani velem?” (Mt 
26,40) A templomból a plébániára jövünk, szeretetlakoma keretében - így is 
- ünnepelni az utolsó vacsora eseményeit: testvéri szeretet, Oltáriszentség 
alapítása, papság stb. Majd kb. 21.30-tól keresztút - a plébániától a Regnum 
kereszthez (gyertyákat hozzunk!). 
 
NAGYPÉNTEK (márc. 25.) 
 
Ezen a napon sehol a világon nincs szentmise! Szigorú böjt van! Egész nap 
arra az áldozatra emlékezünk, ami által hitünk szerint a megváltás valóság-
gá lett. Jézus Krisztus irántunk való szeretetből az életét adta, hogy remé-
nyünk legyen az örök életre. 
 
Reggel 8 órakor közös keresztúti ájtatossá-
got végzünk. Gyónási lehetőség is lesz.  
9-kor elsőáldozók gyónása. 
Du. 3-kor az irgalmasság rózsafüzérét 
imádkozzuk a szentsírnál — amely az esti 
szertartásig látogatható. 
Este 6-kor kezdődik az Úr szenvedésének   
emlékezete, melynek fő részei: 
 

I. Igeliturgia (passió) 
II. Hódolat a Szent Kereszt előtt 

III. Szentáldozás 
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NAGYSZOMBAT (márc. 26.) 
 

Reggel 8 órakor közös ima (zsolozsma), 
majd egész nap nyitva a templom, egyé-
ni lehetőség „virrasztani” Jézussal 
(Szentsír-látogatás). Így is kifejezhetjük 
Jézus iránti szeretetünket, hálánkat. 
 

A HÚSVÉTI VIGÍLIA szertartása  
este 8 órakor kezdődik. 
 

A szertartás főbb részei: 
 

I. Ünnepélyes kezdet - Tűzszentelés, 
a húsvéti gyertya bevitele a         
templomba, húsvéti örömének. 
II. Igeliturgia - Olvasmányok,           
Dicsőség, Alleluja… 
III. Keresztségi liturgia - Litánia, keresztvízszentelés, keresztelő, keresztségi 
fogadás megújítása 
IV. Az Eucharisztia liturgiája - a felajánlással folytatódik a (húsvéti) feltáma-
dási, allelujás szentmise. 
—A szentmise végén ételszentelés lesz. 

 

HÚSVÉTVASÁRNAP 
De. 10-kor szentmise és KÖRMENET, 
melyre plébániai közösségünk apraja-
nagyja hivatalos!  
Felelevenítve a régi hagyományt: a kör-
nyező utcákon (Cházár András utca - Abo-
nyi utca - Szabó József utca - Thököly út) 
körbe hordozzuk a Feltámadt Jézust, 
így is tanúságot téve hitünkről!         
 - Szentmise este 6-kor is lesz. 

 
HÚSVÉTHÉTFŐ  
Szentmisék: de. 10-kor és este 6-kor. 
 
   

 
 
 

K R I S Z T U S  F E L T Á M A D T ,  
A L L E L U J A !  
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A húsvé� örömének  

Hányszor hallottuk már a Húsvéti feltámadási szertartásban az Exultet éne-
két, az öröm énekét, de átélni, talán kevésbé tehettük meg, mert a dallam mö-
gött elsikkadt az ima, az áhítat, az ujjongás. Pedig a Feltámadás öröme csodá-
latot kell, hogy keltsen bennünk, ezt a csodálatot átélhetjük, ha többször    
elmondjuk, ezért közöljük le teljes írott formájában, melytől a szertartás     
eltérhet: 
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NAPTÁRUNKNAPTÁRUNKNAPTÁRUNKNAPTÁRUNK    
 

ÁPRILIS 
 

12. Túra 
13. Roki-délután 
14. Gyümölcsoltó Boldogasszony 
     (gyermekre vágyók, gyermeket 
  várók megáldása) 
10. Költészet napi verses délután 
17. Papi hivatások vasárnapja 
23. 0-100 évesek kirándulása 
24. Búzaszentelés  
   (könyörgés jó termésért) 
      Fuvola koncert 
30. Túra 

J. Ratzinger: Húsvéti imádság  
 

Urunk, Jézus Krisztus, te a halál sötétségébe elküldted világosságodat.  
A legmélyebb magány örvényében most és mindenkor szereteted elrejtett hatalma 
lakik, s titkaid közepette a megváltottak allelujáját énekelhetjük.  
Add meg nekünk a hit alázatos egyszerűségét, mely nem hagy tévelyegni minket,  
s ha a sötétség és az elhagyatottság óráiba hívsz, amikor minden  
bizonytalannak látszik, adj abban az időben is, amikor ügyed halálküzdelmet vív,  
elegendő fényt, hogy téged el ne veszítsünk, elegendő fényt, hogy másoknak is fény 
lehessünk, azoknak, akik még jobban rászorulnak erre.  
Hadd világítson be húsvéti örömöd titka, mint a hajnalfény napjainkba,  
hadd legyünk igazán húsvéti emberek a történelem nagyszombatjain.  
Add, hogy a világos és a sötét napokban egyaránt, a mai időkben is,  
vidáman járjuk utunkat, eljövendő dicsőséged felé. Ámen.  

Böjte Csaba testvértől  

 
 
 

hallottam, hogy a jámbor, vallásos      
emberek mennek mindenhova… pl. 
búcsújáróhelyek, stb…  
De ne felejtsük, hogy Isten, az ő drága 
szent Fia által alapított és felkínált szent-
ségekben fejezi ki irgalmas szeretetét 
felénk legközvetlenebbül. Egyházunk 
kétezer éves tanítása szerint Isten irgal-
mas szeretetének a hiteles csatornái a 
szentségek!  Tehát most, az irgalmasság 
évében vegyük még komolyabban a 
szentségeket (pl. rendszeres, gyakori 
szentgyónás, szentáldozás)! Éljünk   
velük! 
- Megható volt a ma délutáni szentmise 
a Szent István Bazilikában, Ferenc pápa 
megválasztásának 3. évfordulója alkal-
mából (ld. www.magyarkurir.hu). Imá-
imban odavittem plébániai közösségün-
ket is. És javaslom ezekben a napokban 
többször is imádkozni a Pápai himnuszt 
(Hozsanna 275. ének). 



 

6 Rózsafüzér Királynéja 

Misericordiae Vultus 

Ferenc pápa bullája, mellyel meghirdeti az irgalmasság rendkívüli jubileumát /részlet/ 
 

A zarándoklat különleges jel a Szentévben, mert azt az utat jelképezi, amelyet 
minden ember végigjár az élete során. Az élet zarándoklat, az ember pedig 
viator, vagyis zarándok, aki a kívánt cél elérése érdekében egyfajta utat tesz 
meg. Ahhoz, hogy valaki – Rómában vagy bárhol a világon – elérkezzék a 
Szent Kapuhoz, erejéhez mérten végig kell járnia egy zarándokutat. Ez a tény-
leges jele annak, hogy az irgalmasság is egy olyan elérendő cél, amely erőfe-
szítést és áldozathozatalt kíván. A zarándoklat késztessen a megtérésre: a 
Szent Kapun áthaladva engedjük, hogy átöleljen bennünket Isten irgalmassá-
ga, és kötelezzük magunkat az irgalmasság gyakorlására, miként az Atya is 
irgalmas irántunk. 
 Az Úr Jézus megmutatja a zarándokút szakaszait, melyen át célba lehet ér-
ni: „Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el 
senkit, s akkor benneteket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. 
Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek 
öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is.” (Lk 
6,37-38). Elsőként ezt mondja: Ne mondjatok ítéletet és ne ítéljetek el senkit. 
Ha valaki nem akar Isten ítélete alá esni, nem lehet testvére bírája. Az ember 
ítélete ugyanis felszínes, az Atya ezzel ellentétben a bensőt látja. Milyen sok 
bajt okoznak a féltékenység és az irigység által sugallt szavak! Ha egy testvér-
ről távollétében rosszat mondunk, rossz fényben tüntetjük fel, akkor meggya-
lázzuk a becsületét és a pletyka áldozatává tesszük. Nem ítélni és el nem ítélni 
pozitív értelemben azt jelenti, hogy észrevesszük a jót másokban, és nem gyö-
törjük töredékes ítéletünkkel és feltételezett mindentudásunkkal. Mindez 
azonban még nem elegendő az irgalmasság kifejezésére. Jézus elvárja a meg-
bocsátást és az ajándékozást is. A megbocsátás eszközévé kell válnunk, hiszen 
mi előbb nyertünk bocsánatot Istentől. Mindenki iránt nagylelkűnek kell len-
nünk, tudva, hogy Isten is igen nagylelkűen árasztja ránk jóságát. 
 A Szentév „mottója” az irgalmasok, mint az Atya. Az irgalmasságban ka-
punk bizonyságot arra, hogyan szeret Isten. Ő teljesen, örökre, ingyenesen, 
viszonzásul semmit sem várva adja nekünk önmagát. Amikor hívjuk, segítsé-
günkre siet. Milyen szép, hogy az Egyház mindennapi imája ezekkel a sza-
vakkal kezdődik: „Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem” (Zsolt 
70,2). A tőle kért segítség már Isten irántunk való irgalmasságának első lépése. 
Ő jön elénk, hogy kiszabadítson minket a gyöngeségből, melyben élünk. Az ő 
segítsége abban áll, hogy elfogadtatja velünk jelenlétét és közelségét. Az ő 
együttérzésétől napról napra megérintve tudunk mi is együttérzők lenni    
mindenki iránt. 
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 A logó szemléletes egységbe foglalja a szentév alapgondola-
tát: „Irgalmasok, mint az Atya.” Lukács evangéliumának 
hatodik fejezetében Jézus az ellenségszeretet témája 
kapcsán szólítja fel követőit: „Legyetek tehát irgalma-
sok, amint a ti Atyátok is irgalmas.” (Lk 6,36) A logó 
az irgalmasság teológiai összegzéseként a Fiút mutat-
ja, aki vállára veszi az eltévedt embert, felhasználva 
az ősegyház egyik nagyon kedvelt Jó Pásztor ábrázo-
lását: Krisztus szeretete teljességre viszi a megteste-
sülés titkát a megváltással. 
 

A logó kiemeli, hogy a Jó Pásztor az ember testét érinti 
meg annak mélységében, és szeretettel teszi ezt, hogy 
megváltoztassa az életét. Azonnal szembetűnik egy érde-
kes mozzanat: a Jó Pásztor végtelen irgalmassággal magára 
veszi az emberiséget, és összesimuló arcukon egyik szemük összekapcsoló-
dik. Ezzel a „közös szemmel” együtt látnak: Krisztus Ádám szemével lát, 
Ádám pedig Krisztus szemével. Így minden ember felfedezheti Krisztusban, 
az új Ádámban a saját emberségét és a jövőt, mely reá vár, Krisztus tekinteté-
ben szemlélve az Atya szeretetét. 
 

Az egész jelenet egy mandorla belsejében helyezkedik el. A mandula formájú 
fénykoszorú az ókeresztény és a középkori ikonográfiából ismert, és Krisztus 
kettős, isteni és emberi természetére utal. A három ovális koncentrikus kék 
színű kör, fokozatosan világosodva belülről kifelé, Krisztus mozgására utal, 
aki kiviszi az embert a bűn és a halál éjszakájából. Másfelől pedig a sötétebb 
színek mélysége a mindent megbocsátó atyai szeretet végső kifürkészhetet-
lenségére utal. Krisztus kezein és lábain a sebhelyek az értünk szeretetből 
vállalt szenvedésének nyomai. Krisztus erős, képes megtartani a vállán az 
elesett emberiséget, nyugodtan rábízhatjuk magunkat. Lépteit az Útra helye-
zi, mert Ő, és egyedül Ő ismeri a hazafelé, az irgalmas atyai Ház felé vezető 
utat. 
 

A függőleges helyzetű mandorlamotívum bal oldalán fut a szentírási idézet: 
„Irgalmasok, mint az Atya – Misericordes sicut Pater.” A szentév logójának 
idézetét a világ különböző nyelveire is lefordították. 

Forrás: Magyar Kurír 

Az Irgalmasság Évének logója 
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Keresztségre készülő katekumenjeink 

Weninger Klára: 
Jézust a férjem vallásossága hozta számomra elérhetőnek tűnő 
közelségbe. Előtte azt gondoltam, hogy jó lenne, ha lenne hi-
tem, de sajnos az én neveltetésemből ez kimaradt.  2012-ben, 
az esküvőnkre készülve találtunk rá Károly atyára, kezdtünk 
el hittanra, közösségi alkalmakra járni. Nemsokára családdá 
váltunk, most a második gyerekünket várjuk. A gyerekeim 
révén többször megtapasztaltam, hogy az Istenben való hit mennyire szük-
ségszerű, milyen jó, hogy szeret és vezet engem, a nehézségek után van újjá-
születés, van honnét erőt meríteni. 
A választott igém:  
„Bátorság! Én vagyok, ne féljetek!” (Mt 14,27) 
Ezt mondta Jézus a tanítványoknak, mikor meglátták, hogy a vízen járva kö-
zeledik a szélben hánykolódó bárkájukhoz és féltek, hogy kísértetet látnak. 
Majd Péter, Jézus hívására elindult felé, szintén a vízen járva. Az erős szél 
láttára azonban megijedt és merülni kezdett. 
Nekem is nap mint nap mondja Jézus ezt a mondatot. Szeretnék megtanulni 
vízen járni, egyre erősebben érzem Isten jelenlétét, de még gyakran elsüllye-
dek, elfog a félelem.  
Választott védőszentem:  
Assisi Szent Klára, akinek a bátorsága és kitartása a leginkább példa értékű 
számomra. Hozott egy bátor döntést és nem kételkedett, nem rágódott utó-
lag, hogy jó utat választott-e. Erre szeretnék törekedni én is a mindennapja-
imban, szeretném, ha ilyen erőssé válna a hitem. Sok segítséget és bátorítást 
kapok ezen az úton a plébánia közösségétől, amiért hálás vagyok. 

Abonyi Csaba: 
A választott igém: 
„A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem  
féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély.” (1Kor 13,4) 
Hiszem és vallom, hogy a szeretetre mindig szükség van és 
nem szűnik meg soha. A legkiválóbb adomány a szeretet. 
 

Választott védőszentem: 
Szent György 
Miért őt választottam: 
Szent György egyike a leghíresebb katonai szenteknek. Leginkább a sár-
kányt legyőző lovag képében ismert. A legenda azt a keresztény meggyőző-
dést fejezi ki, hogy a hit legyőzz minden akadályt. Azért választottam Őt 
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Ubornyák Zsuzsanna: 
Úgy nőttem fel, hogy nem voltam még a vallás közelében sem, szü-
leim és mi, a testvéremmel sem vagyunk megkeresztelkedve. 
Hosszú évekig jártam az útvesztőket és bolyongtam a sötétben, 
keresve valamit, amit nem tudtam, hogy mi és hogy hol találom. 
Nem éltem igazán, csak vegetáltam és küzdöttem a sötéttel, ami 
leginkább bennem volt. Amikor először beléptem a templomba és 
végigültem egy misét, valami olyan érzés járt át, amit nem tudnék 
megfogalmazni, de nagyon kellemes volt és vonzott, egyre többet és többet 
akartam tudni róla! Mi ez, ki ez? A korábbi életemet és énemet magam mö-
gött hagyva teljesen új életet kezdtem. Minden más lett, minden megváltozott, 
a nap is másként sütött és a tárgyak is máshogy rajzolódtak ki, mert újra el-
kezdtem élni és ez azóta tart. Azóta nem kérdés, hogy ki van az első helyen, 
hogy ki az erősségem, és kiben hiszek. Így jött el hozzám Isten és adott életet. 
 Megtérésem nagy és gyors fordulat volt. Ekkor Kecskemétről Budapestre 
költöztem, hogy beépülhessek a kereszténység központjában a fokoláre kö-
zösségbe és Tomka Feri atya, aki hatalmas támaszom volt és most is a 
„nagybácsim”, Nagy Károly atyához irányított, mivel Ő Máriabesnyőre költö-
zött akkor, amikor én Budapestre. Károly atya a lelki vezetőm lett és beveze-
tett a hit rejtelmeibe tartalmas hittan óráival és hosszas beszélgetéseinkkel, 
amikért nagyon hálás vagyok Neki. 2 éves katekumenátus után elérkezett a 
nagy alkalom, hogy megkeresztelkedem, most már hivatalosan is az Egyház 
tagja leszek. 
A választott igém:  
„Az Istent szeretőknek minden a javukra válik.” (Róm 8,28) 
Azért ez, mert rengeteget segített már az új életem kezdetén a múltat feldol-
gozni, a veszteségeket és fájdalmakat. Ma is ez a „jelmondatom”, mert bármi 
veszteség vagy fájdalom ér, ez az ige mindig erőt és hitet ad. 
Választott védőszentem:  
Antiochiai Szt. Margit 
Azért Őt választottam védőszentemül, mert ahogy olvastam a történetét le-
nyűgözött, hogy a számomra rettentően ijesztő fájdalmak ellenére is kitartott 
Jézus mellett. És később keresztelkedett meg, nem születésekor, tehát neki is 
egy felnőtt, tudatos döntés volt Jézus útja, ahogy nekem is. 

szentemnek, hogy segítsen legyőzni az előttem álló akadályokat és démono-
kat. Példát ad abban, hogy a hit megszünteti a démonok uralmát és a gonosz 
minden alakját legyőzi. A hit nem akarat, nem vágyakozás, se nem puszta 
képzelet. A hit az isteni segítségben való bizakodás és Isten felettem álló vég-
telen erejének elfogadása. 
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A plébános levelesládájából 

Márc. 7. ISTENNEK HÁLA 
Kedves Károly atya! 
Hogy milyen volt nekem a mise? 
Az elején potyogtak a könnyeim a 
meghatottságtól, a végén szinte már 
haza sem akartam menni. Úgy érez-
tem, otthon vagyok. Nagy-nagy öröm 
volt bennem. Hazafelé menet meg 
olyan tisztának éreztem magam! Ez 
különös volt. De nem csak érzéseim voltak, hanem tudatos elhatározás is: 
végre itt az ideje, hogy „IGEN”-t mondjak. Olvasom a ferencesek vasárnapi 
(márc. 6.) nagyböjti programját: „Máriát kérem, hogy tanítson meg „IGEN”-t 
mondani Istennek.” Ez nekem szólt. :) 
Ha én állhattam volna most katekumenként Ön előtt, a Mária nevet válasz-
tottam volna, de nem az egyszeri, hanem a folyamatos, örökké tartó IGENEK 
miatt. Remélem egy év múlva a lányaimmal együtt én is ott állhatok az Úr 
előtt és elmondhatom: Én Uram, Hozzád jöttem, a házadba, hogy a követőd 
legyek. Az utadon akarok járni. IGEN-t szeretnék mondani!  

Márc. 8. AZ ELSŐ HITTANÓRÁM 
Vasárnap először voltam misén a ROKI-ban és most hétfőn részt vettem éle-
tem első hittanán. A Fokoláre mozgalomról néztünk meg egy filmet. 
Egész nap készültem rá lélekben. Erősítettem magam, mert én egy izgulós 
típus vagyok, de legfőbb mankóm az imádság volt. A munkahelyemen, ami-
kor volt pár perc szünetem, ezeket a sorokat írtam le: 
 Adj bátorságot Uram az esti hittanhoz! Ne féljek és el merjek menni! Legyen 
erősebb a vonzásod Uram, mint az én emberi gyengeségem! Adj erőt! Köszö-
nöm és hálált adok érte! 
Munkából jövet pont a templom előtt szálltam le a buszról. Épp akkor jöttek 
ki a lányaim és a többi ember a miséről. Átmentünk a plébániára és én éle-
temben először átléptem a bűvös küszöböt. Ott voltam és jelen voltam a 
vágyva-vágyott helyen. 
Mi kell ahhoz, hogy legyőzzük a gátlásainkat, a félelmeinket, a szorongásain-
kat? Milyen nehéz lehet az emberek közti párbeszéd és egység megteremté-
se, mikor az önmagunkban lévő egységet is nehéz megteremteni! Milyen 
nehéz a rendetlen érzelmeinket kordában  tartani, békét és nyugalmat terem-
teni odabent, hát még a külvilágban! És mégis! Lehetséges. Nekem erről szólt 
ez a film. Az EGY-ről. Milyen érdekes ez a prímszám! Akárhányszor szorzod 
meg önmagával, akkor is csak egy marad. 1x1=1 1x1x1x1x1=1 és így tovább a 

 

Katekumenjeink kezeseikkel 
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végtelenségig. Ez nekem olyan, mint az Egyház. Rengeteg 1x1-ből áll és még-
is EGY. Soha nem lesz kettő, három, csakis EGY. Ez az EGYSÉG. 
Szeretnék én is 1 ilyen kicsi lenni, hogy része lehessek az EGY-nek! Tevékeny 
része ennek az élő EGY-nek, mert ez az EGYház küzdő és cselekvő. Aki nem 
cselekszik, mozdulatlan, az halott. És mi élünk. A keresztények új életet kap-
tak, hogy szeressenek és tevékenyen részt vegyenek az élő EGYházban. A 
Fokoláre mozgalomnak ez sikerült. 
Köszönöm Károly atyának, hogy erre fölhívta a figyelmemet!  

- Farkas Mariann - 

Febr. 17.  KÁROLY ATYÁNAK ÉS MINDENKINEK 
Napok óta érlelődik bennem a gondolat, hogy megköszönjem Károly atya 
Neked a befogadást abba a termékeny  közösségbe, aminek gyümölcseit 
örömmel tapasztalom. Ezek között számomra a szombati lelkinap nagyon 
sokat jelentett. 
A miséken megtapasztalhatom Jézus jelenlétét, az Atya szeretetét, a Te szol-
gálatod által és közvetítéseddel az Eukarisztia mélységét. 
Mi volt több ezen a lelkinapon? 
Kitágult ez az érzés a sok gondolattól bennem. A konkrét  tényeket jegyzetel-
tük a jelenlévőkkel (nap mint nap csemegézek belőlük), a lelki örömöket pe-
dig, amik hullámokban jöttek és megbizsergettek, gondolom a körülöttem 
lévők is átélték. 
Hála van bennem, újra olvastam a 136. zsoltárt, és az ágyam mellett van a 
személyes hálaadó zsoltárom, a Te jóvoltodból. 
Újként megjelenni itt nem volt félelem bennem, hiszem nyitott vagyok, test-
véri barátsággal készültem e lelkinapra. Meg ahogy Te kérted, nyitott szív-
vel… Hallatlan jó volt megtapasztalni, hogy többen mosolyogva odaléptek 
hozzám, ismeretlenül, megszólítottak, kérdeztek. Mi ez, ha nem egy közös-
ség Istenben, testvéri család! 
Persze tudom, hogy ez a nap ünnep volt és hétköznapi örömök mellett lesz-
nek feladatok és nehézségek is. A nehézségek számomra is ismerős vendégek 
az életemben… Kimondódott ezen a napon az ima ereje, Isten kezébe helyez-
ni, amit mi emberi erővel nem tudunk megoldani.... 
Ahogy megajándékoztál Károly atya a lelki szépségekkel, azt is megértettem, 
hogy személyesen nekem is tennem kell valamit a magam szintjén a közössé-
gért, másokért. 
A mostani élethelyzetem miatt kis időre van szükségem, s tudom, bármi gon-
dom van, veled megoszthatom. Azt biztosan tudom, hogy számíthatok Rád 
és sokakra a közösségben, akikben a `felelősek vagyunk egymásért` magjai 
már csíráznak és növekednek is. 

Testvéri szeretettel: Antal Böbe 
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Márc. 6. ÍTÉLKEZÉSEK 
Józs 5,9a.10–12; Zs 33; 2Kor 5,17–21; Lk 15,1–3.11–32 
 
 

Isten népe az ígéret földjére lépve húsvétot ünnepel 

 
 

 Vizsgálódó tekintetedet magadra fordítsd, tartózkodj mások tetteinek 
megítélésétől. Amikor másokat megítél az ember, hiábavaló munkát végez; 
gyakran téved, és könnyen vétkezik: amikor viszont magát ítéli és rostálgatja 
meg, mindig hasznosan munkálkodik. 
   Gyakran elfogultságaink szerint ítélünk a dolgokról, mert ítélőképessé-
günket könnyen megrontja a rendetlen ellenszenv, vagy rokonszenv. Ha 
minden vágyódásunk mindig tisztán Istenre irányulna, nem olyan könnyen 
zavarodnánk meg érzéki természetünk ellenállása miatt. De sokszor rejtőzik 
valami bennünk, vagy fölbukkan valami odakint, ami eltérít Istentől. Titok-
ban sokan önmagukat keresik mindabban, amit véghez visznek, és maguk 
sem tudják. Úgy látszik, mintha nyugodt békében élnének, mindaddig, amíg 
az ügyek szándékuk és kedvük szerint alakulnak. Ha pedig másképp fordul-
nak, mint ahogyan óhajtják, egykettőre megrendülnek és elszomorodnak. 
  Hangulatok és vélemények különbsége miatt gyakran támad nézeteltérés 
barátok és polgártársak, szerzetesek és istenfélő emberek között is. A régi 
megszokást nehéz elhagyni, és saját korlátai közül senki sem lép ki szívesen. 
Ha saját belátásodra és igyekezetedre támaszkodsz inkább, s nem Jézus 
Krisztusnak magához vonzó erejére, aligha válsz megvilágosodott emberré: 
mert Isten azt akarja, hogy teljesen őtőle függjünk, és a szeretet ihletében 
minden emberi belátás mértékén túllépjünk. 

Márc. 8. KERESZTHORDOZÁS 
Karl Gustav Jung, a lelkész családból származó nagy 
svájci pszichológus, házának egyik ablakára a keresz-
tet hordozó Krisztus képét festette. 
  – Tudja, ez a legfontosabb, amit meg kell tanul-
nunk... – mondta egyik látogatójának, egy teológiai 
tanárnak. – Nemrég jártam Indiában, és ott döbben-
tem rá újra erre. Bármely földrészen éljünk is, meg 
kell birkóznunk a szenvedés kérdésével. A távol-
keleti ember érzéketlenné igyekszik válni a szenve-
déssel szemben. Mi nyugatiak inkább a legkülönbö-
zőbb testi-, lelki- és szellemi kábítószerekhez folyamodunk. Egyik sem kielé-
gítő megoldás. A szenvedést le kell győzni. Ez csak akkor lehetséges,ha ma-
gunkra vállaljuk. Ezt tanulhatjuk a keresztet hordozó Krisztustól. 

Olvastam 
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Hogyan éltük a nagyböjtöt 

KIS-IFI  (Középiskolás hittanosaink) 
 
„Az idei Nagyböjtben azt próbáltam, hogy az egymással való kapcsolatban 
fejlődjek. Főleg azzal a rossz szokásommal igyekeztem leszámolni, hogy ami-
kor valaki valamilyen számomra érdekes cselekedetével vagy beszólásával 
felidegesít, akkor gondolkodás nélkül valami sértőt reagálok. 
Érzésem szerint ez jól sikerült, mert a beszólásaim számát minimálisra csök-
kentettem. 
Imaéletemben is sikerült fejlődnöm, Istenre figyelve kezdeni és befejezni a 
napot.” - István - 
 
„Nagyböjtre négy szentírási részt választottam: 
1. „Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, 
úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim 
vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 13,34) 
2. „Bizony, bizony, mondom neked: Mire megszólal a kakas, háromszor meg-
tagadsz.” (Jn 13,38) 
3. „Messziről megismeri a fennhéjázót.” (Zsolt 138,6) 
4. „Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl mindennap a keresztjét, és 
úgy kövessen engem!”(Lk 9,23) 
 
Ezek a vállalásaim a szentírási részek alapján: 
- Igyekszem szeretettel társaim felé fordulni az iskolában, kollégiumban. 
- Tanúságot tenni a hitemről. 
- Próbálok szerény lenni. 
- Nem a saját, hanem Jézus akaratát választani. 
 
Nagyon nagy feladatok ezek, egész életre vonatkoztathatóak. 
Fejlődtem az emberi kapcsolataimban, azáltal, hogy próbáltam lépni a többi-
ek felé. Már nem vagyok zárkózott, könnyebben és szívesebben elbeszélgetek 
másokkal. Mikor olyan alkalom adódik, szórok egy kis „magot”. Figyeltem 
arra, hogy amikor másokkal beszélek, szerény és alázatos legyek. Az önmeg-
tagadás is fontos. Sokszor sikerült, sokszor nem. Azt hiszem, ez a négy szent-
írási rész egész évre megmarad nekem!”  - Roland -  
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Krumplileves akció 

Az idei nagyböjtben is volt krumpli-
leves ebéd a plébánián. Egyik vasár-
nap közel 60-an gyűltünk össze, 
hogy lemondva a vasárnapi ebédről 
egy egyszerű, de nagyon finom 
krumplilevest fogyasszunk el. Azt az 
összeget pedig, amit költöttünk vol-
na a vasárnapi ebédre, odaadjuk a 
szegényeknek. 
  

 Főszakácsunk Aranka és segédei Karcsi és Dezső irányításával nagyon 
hamar megpucoltuk a 18 kg krumplit a 2 kg hagymát. Köszönet mindenki-
nek, akik jöttek segíteni! Olyan sokan 
voltunk, hogy „kinőttük” a kis kony-
hát. Munka közben jókat beszélget-
tünk. „Uram jó nekünk itt lennünk” 
hangulatban telt a napunk - együtt, 
szeretetben. 
Összesen 59.500 Ft gyűlt össze,     
melyet örömmel osztunk szét rászo-
ruló testvéreinknek. 

 
 

            Karitász csoport 



 

15 www.rozsafuzerkiralyneja.hu 

Betegek szentsége 

„Nagyon köszönöm a betegek 
szentségét. Már többször része-
sültem benne, de mindig meg-
hatódom, hogy Jézus van ott  a 
pap személyében és teszi ránk a 
kezét, ken meg olajjal... 
Azóta erőt, lendületet és derűt 
érzek magamban! Hatalmas 
öröm van bennem, annak elle-
nére, hogy nem gyógyultam 
meg! :)) Szeretném megköszön-

ni a sok-sok tanítást, „leckét”, még a nehézséget is, amit tőled kapok… Megfo-
galmazódott bennem, milyen jó, hogy itt vagyok a plébánián és az üdvössé-
gem szempontjából, milyen jó, hogy egy-egy dolog bekövetkezett, amitől per-
sze akkor teljesen kiborultam, de most már  a távlatokból látom, értem, ho-
gyan válik mindez a javamra, a legkiválóbb iskola! Tényleg arra van szükség, 
hogy teljesen összetöressünk! Persze ez igen fájdalmas.” 
 
„Amire vágytam én is - a szentség - testi és lelki gyógyulást ad - s nekem 
most elsősorban lelki gyógyulásra van szükségem. A kézrátét már olyan volt, 
mintha Jézus érintett volna meg - ha Ő állt volna előttem. A szent olaj a hom-
lokomon és a kezemen pedig, mint egy pecsét. Megerősítés, hogy Jézus gyer-
meke vagyok, a kéz érintése a Vele való köteléket fűzte még szorosabbra. 
És az evangélium:  „Uram, hagyd meg még az idén. Körülásom és megtrágyázom, 
hátha terem majd jövőre. Ha mégsem, akkor kivághatod.” Köszönöm Károly atya, 
hogy folyamatosan öntözöd, táplálod a lelkemet (másokét is), hogy jó gyü-
mölcsöt teremhessek…”  
 
„Szép volt ma a betegek kenetének kiszolgáltatása! - Mást keresve kezembe 
került egy könyv és benne egy fontos gondolat Anselm Grüntől, amely segít 
egy kicsit elszakadni az „egészség a legfontosabb a világon” gondolatától! Azt 
hiszem, ez lenne a helyes hozzáállás a betegséghez mindannyiunk számára: 

 
 

<<A betegség rákényszerít, hogy megszabaduljak önmagamról alkotott illúzióimtól, 
felülvizsgáljam a magamról és Istenről alkotott képemet, s a hamis istenképek 
szétzúzása után nagy alázattal a valódi és igaz Isten nyomába eredjek. A betegség 
arra hív, hogy a megfoghatatlan Istenre bízzam magam, akiről hiszem, hogy maga 
a szeretet, feladjam magamat és a magamról alkotott képet, és belevessem ma-
gam Istenbe. Ez az új élet kezdete lesz, már most, betegségem közepette, de még 
inkább majd a halálban, amikor a betegség Istenbe taszít.>>” 
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Pilis - Nyolc boldogság 

Köszönöm mind-
nyájatoknak a mai 
csodaszép napot. 
Ilyenkor különösen  
érzem, hogy milyen 
nagyon szeret min-
ket az Isten. 
Károly atya reggeli-
zett, amikor érkez-
tünk. Megvendé-
gelt minket is. Jó 
volt együtt regge-
lizni! 
Pilisszentkereszt 
focipályától       

nyolcan indultunk a pilisszántói Boldog Özséb kilátóhoz. Hamar felmelege-
dett az idő, egész nap gyönyörűen sütött a nap. Ennyi kirándulót rég nem 
láttam. A kilátó tele volt, út közben is nagyon sok turistával találkoztunk, 
sokan voltak kisgyerekkel. A kiránduló emberek mindig nagyon kedvesek. 
Út közben sokan ránk köszöntek, jó volt látni a jókedvű embereket. Nagyon 
szép helyeken jártunk, és jó messzire el lehetett látni, mert alig volt felhő. 
Több helyen megálltunk és gyönyörködtünk a kilátásban. Az első megállónál 
elolvastuk az életigét. Nagyon sokat jelent, amikor közösen elmondjuk a ta-
pasztalatainkat. Délben elimádkoztuk az Úrangyalát. Út közben sokat beszél-
gettünk, jegesmedvékről, pozitív és negatív ionokról, láttunk ibolyát, kis szi-
geteket, lebegő fát, és még sok érdekességet. Izgalmas utunk és izgalmas na-
punk volt. Megtudtuk, hogy III. Béla királyunk olyan nagyon szerette felesé-
gét, hogy az ő kedvéért megalapította itthon is a ciszterciek rendjét.  
Az ebédet a kilátó lábánál ettük meg közösen. Olyan jó együtt enni! Teljesen 
más, mint egyedül, vagy kettesben. Voltunk cukrászdában, kávéztunk és sü-
tiztünk. Egy közértben megvettük a szalonnát a vacsihoz. Amikor megérkez-
tünk, közösen elkészítettük a vacsorát és együtt megettük. Sok finomságot 
ettünk és ittunk. Aztán elmosogattunk, és megnéztük az együtt töltött nap 
képeit. Végül Géza atyával is megismerkedtünk.   
Nekem ez a nap az együttlét öröméről szólt.  
Amikor sétáltam hazafelé, úgy éreztem, mintha egy új ember  lennék.  

- Judit - 
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Mátrai túra 

Először voltunk kirándulni a plébániával. Eleinte kicsit izgultunk, sok új em-
ber. De izgalmas volt megismerkedni velük. Mátrafüredről indultunk. El-
mentünk a Rákóczi-forráshoz, a Sás-tóhoz, Mátraházára és vissza Mátrafü-
redre. Nagyon szép hely! A tó kicsit még jeges volt, és magasabb hegyeken 
még hó is volt. Néhányan felmentek a sás-tói kilátóba. A legtetejéről még a 
Budai-hegyeket is lehet látni. Mi nem mentünk fel. Amit utólag egy kicsit 
sajnálok, de nem baj, mert így legalább lent lehetett addig beszélgetni a többi-
ekkel. Amúgy is sokat beszélgettünk mindenkivel. Még soha nem mondtam 
el egy nap alatt, ennyiszer, hogy hova fogok menni tovább tanulni. Mindenki 
nagyon kedves és érdeklődő volt. 
Sokszor megálltunk imádkozni, elmélkedni egy kicsit. (Eleinte fura volt, mert 
mi apuval, ha megyünk kirándulni, végigszáguldunk az erdőn egy szál sem-
mivel). Jó, hogy mindenki ilyen bátran el meri mondani, hogy mit érez egy 
szövegrészlettel kapcsolatban. Ugyanilyen volt, mikor az autóban utazva 
zsolozsmáztunk. Különleges volt számomra. Ezelőtt még azt se tudtam, hogy 
mit jelent. De már csak az autóban is jó volt utazni. Biztonságban éreztem 
magam és nagyon jó volt ott is beszélgetni, hallgatni a többieket. Szeretem, 
hogy Károly atya is olyan, mint apu, egy két lábon járó Google. Bármit lehet 
tőlük kérdezni, mert mindenre tudnak válaszolni. A többiek pedig nagyon 
befogadóak voltak már egyből. És az is jó volt ebben a kirándulásban, hogy 
Orsi is jött (nővérem-szerk.) mert rég voltunk így ketten valahol. Összességé-
ben jó volt. És nagyon hálás vagyok a Jó Istennek, hogy ennyi minden jóval 
megajándékoz! Ui.: Nem fáradtunk el!!!        

- Bori -  
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CSALÁDKÖZÖSSÉG 
 

„Kívánatos, hogy a házaspárok – főleg a fiatal házasok – közül minél töb-
ben családközösséget alkossanak. A családközösség álljon kapcsolatban a 
plébánossal... 
A családközösségek olyan házaspárokból, ill. fiatal családokból álló átte-
kinthető, a bizalom légkörében működő csoportok, amelyek önkéntesen 
gyűlnek egybe. Küldetésük, hogy tagjaik kölcsönös szeretetben élve és Jé-
zus Krisztust maguk között tudva, a megélt hitből származó tapasztalato-
kat megosszák egymással. A kisebb családközösségeket 4-6 házaspár alkot-
ja, átlagosan havonta találkoznak mindig más család otthonában, s a be-
szélgetések témája előre meghatározott. Ezen kívül kötetlen együttléteket, 
közös programokat is szerveznek...” (Esztergom-Bp. Főegyházmegye Zsinata) 

Családközösség lakásszentelővel 

BANK-ÜGYEK 
 

♦ Amint hirde�ük is már, plébániánk OTP-s bankszámlaszáma 2016.  március 11. 

napjával megszűnik.  

♦ A CIB-es bankszámlaszám viszont változatlanul él, ezentúl kérjük ezt használni! A 

CIB-es számlához készí�e�ünk csekkeket, így akinek a csekkes befizetés az egy-

szerűbb, az kérhet, vihet csekket. 

♦ Sokan mondják, hogy drága a készpénzfelvétel, ezért plébániánk úgy szeretné 

segíteni a testvéreket az egyházi hozzájárulás ill. adomány fizetésében, hogy a 

közeljövőben tervezzük a bankkártyás fizetési lehetőség bevezetését az irodá-

ban. Továbbá lehetőség lesz honlapunkon keresztül is bankkártyánkkal bármilyen 

célú adományt (miseszándék, ablak, virágozás, esküvő, temetés stb.) ill. egyházi 

hozzájárulást is befizetni. A bankkal    kötö� megállapodásunk értelmében mind-

két kártyás fizetési mód a hívek számára ingyenes lesz, ezzel szeretné plébániánk 

az adományozó és adófizető testvéreket támogatni, köszönetünket kifejezni! 

♦ Természetesen, továbbra is lehet készpénzben is fizetni! 
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Kedves mindenki! 
 

A speciális komatállal kapcsolatban szeretnénk kifejezni a hálánkat. Isten fizesse visz-
sza azt a sok szeretetet, segítséget amit kaptunk általa. 
Az ember életében mindig vannak nehéz időszakok. Nagy örömünkre szolgált, hogy 
a ROKI népe így összefogott és a bajban a segítségünkre sietett. 
A komatál mellett nemcsak, hogy nagyon finomakat ehettünk, de sok hasznos taná-
csot is kaptunk a gyerekünk altatásával kapcsolatban. 
Köszönjük a szervezőnek, Török Áginak és minden komatál készítőnek a szeretetet, 
törődést és a segítséget.  Köszönettel, szeretettel, öleléssel:      

Babák, mamák 

Nekem mindig az jut eszembe a Bamák programokon, mintha ott lennénk 
Jézus körül a tömegben, amikor megszaporította a kenyeret és a halat. Bárki 
bedob valami picit a közösbe, az azonnal megszaporodik és egy csomó jó sül 
ki belőle. Ilyen a komatál is. Főzünk valakinek, de nem csak az ételt adjuk/
kapjuk, hanem azt is, hogy kevesebb lesz a mosogatni való, kevesebbet kell 
bevásárolni, megismerhetünk új ételeket, amiket később talán mi is elkészí-
tünk majd. Nekem nagyon sok ilyen élményem volt itt, nem csak a komatál-
lal kapcsolatban. Bogit vártam, amikor egyszer átmentem Markó Ágihoz vi-
gyázni a gyerekekre és beszélgettünk a szülésről, szoptatásról, adott könyvet 
is kölcsön. Senkinek nem került semmibe, de ez az élmény megváltoztatta a 
szüléshez való hozzáállásomat, még jobban elkezdtem hinni magamban, stb. 
Aztán Évi és Ági által megismertem a hordozást, ez is óriási ajándék volt, 
Kriszti által a mosható pelenkázásba is belevetettük magunkat, pedig koráb-
ban már egyszer feladtam. Hihetetlen kincs továbbá, hogy bármi gondom 
van a gyerekekkel, tudom, hogy van kit felhívni ötletért vagy csak a magam 
megnyugtatása végett, hogy nem vagyok egyedül.                             
                                                                                                                      - Bedőné  Ildi - 

Sebők család 
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 Gyerekszáj  

Éviék vettek töltött ostyát desszertnek. KisKarcsi (8) kérdezi, mi 
az. Évi: „ostya”. KisKarcsi: „Jézus teste meg van töltve csokival!” 
 

„Azokban a napokban Jézus így szólt tanítványaihoz:  
Szeressétek egymást, szeressétek magatokat…” 
 

„Ima után mindenki kérhet, megköszönhet Jézusnak, amit gondol. 
Eszti: <<Köszönöm Jézus, hogy megteremtetted Kingát!>>” 
 

„Matyi (4) egyik nap térdre huppant és elkezdett imádkozni, főleg miserésze-
ket mondogatott egymás után, aztán a végén ez volt a befejezés: <<Jézus, aki 
mindent teremtett és minket is leteremtett.>>” 
 

„Mi jól laktunk, hála Isten, aki sincsen, ámen.” 
 

„A kislány megütött itt, ahol a Jézus beszél hozzám.” 
 

„Bogit (3) tegnap este megdicsértem, hogy milyen szépen imádkozott.  
Én: - Isten örül, amiért ilyen szépen beszélgettél vele, mert Ő is nagyon szeret 
velünk beszélgetni. Csak sajnos nem mindig halljuk meg, mert valamikor az 
ördögöt halljuk inkább. 
Bogi: - Én félek az ördögtől. 
Én: - Az ördögöt nem látjuk, csak halljuk, amikor butaságot, meg rosszaságot 
súg nekünk. 
Bogi: - Jó, de ha jön a megijesztő, akkor én nem hallgatom meg!” 
 

„ (…) - Akkor most Jézus ember, vagy Isten?  
- Háááááát, az olyan emberi alakú Isten.” (Palkó, 3) 
 

„Palkó nagyon szeret orgonálni, min-
denből orgonát épít, alakít ki. Egyik este 
szintén kérdezzük tőle, hogy mit  kö-
szön Jézusnak? 
- A Petit. - jön a válasz. 
- Édesapát? 
- Nem, a Petit. 
- Biztos, hogy nem Édesapára gondolsz? 
- Nem, az orgonás Petire. (Elek Peti).” 
 

„Angi misén áldozás után megkérdezte: 
Anya, én mikor kapok áldást a számba?” 
 

„Károly atya prédikál a máriabesnyői templomban: az Atya, a Fiú, a Szent-
lélek... Máté a gyóntatószékből, ahol bújócskázik, kiszól: <<Ámen>>” 
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FILMAJÁNLÓ - Bakhita  
(olasz életrajzi film Bakhita Szent Jozefináról) 

 
 
 

„Ennyire jó filmet már nagyon régen láttam! 
Köszönöm, hogy megnéztük együtt a Film-
klubban! Ezt mindenkinek látnia kellene! 
Fantasztikusan mutatta be a film, hogy mit 
jelent az életszentség, mit jelent, amikor át-
sugárzik valakin Isten fénye. Számos jelene-
tet megkönnyeztem, mert Bakhita szentsége 
az a megvalósított konkrét szeretet, amit 
mindannyiunknak élni kellene. És ennek a 
jézusi szeretetnek a melegében minden   
beteg (bűnös) meggyógyul! Ezt is nagyszerűen adta vissza a film, nyilván a kiváló színé-
szi játékokon keresztül is. Minden egyes szereplőben egy kicsit magára ismerhet az em-
ber, felfedezheti azt a vonást, amit még Jézusnak gyógyítania, változtatnia kell benne.  
Azt éreztem, látva Bakhita életét, hogy nekem is még sokkal inkább ilyen sugárzó, má-
sokért élő kereszténnyé kell válnom…” (egyik filmklubos testvérünk) 

 
„NAGYBÖJTBEN” kiállítás a Lipták Villában,  

a 100 éves Rózsafüzér Királynéja Plébánia gyűjteményének  
egy részével kiegészítve 

 
A Lipták Villában, 2016. február 10-én – Hamvazószerdán - nyitottuk meg 
„Nagyböjben” címmel kiállításunkat, melynek fő motívuma a 100 éves Domonkos 
templom és más zuglói plébániák stációiról készült fotósorozat volt. A képeket 
Vikker Zsuzsi készítette.  
Mivel az ünnepelt, Domi – ma már Roki - kiemelt szereplője volt a tárlatnak, ezért 
a Villa vezetője – Harrach Péter- úgy gondolta, hogy két vitrint e templomhoz köt-
hető relikviákkal rendeznénk be, ezzel is színesítve a kiállítást. 
Nagy Károly plébános atya jóvoltából, Akliné Jutka aktív segítségével, a Rózsafüzér 
Királynéja Plébánia gazdag gyűjteményéből a rózsafüzérektől, az imakönyvökön át, 
a monstranciáig, vélumig, számos személyes tárgy „vendégeskedett” nálunk.  
Legnagyobb örömünkre látogatást tettek nálunk az Árpádházi Szent Margit Ró-
zsafüzér imacsoport tagjai és Károly atya is. 
Még egyszer köszönöm ezt a tartalmas együttműködést, tisztelettel, 
                                                                   Majzik Edit, programszervező, Lipták Villa  
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Az egység 

Ebben az évben három helyszínen zajlott (zajlik) a fo-
kolár lelkiség éves lelkigyakorlata. Zánkán a közel 700 
résztvevő között, plébániánkról is sokan részt vettünk. 
Fő téma az Egység volt – ami Jézus leghőbb vágya, 
amiért halála előtt is imádkozott („Legyenek mindnyá-
jan egy.”). 
 Az egység témáról már több könyv is íródott. 
Most csak pár sort arról, hogyan is kezdődött e lelki-
ség, ill. az „egység kalandja”. Maga Chiara Lubich, az 
alapító beszél róla: 

 „Emlékszem, hogy a háború alatt egyszer az első társnőimmel egy pincé-
ben voltunk, ahová mindig vittük magunkkal az Evangéliumot. Akkor pont 
János 17. fejezeténél nyitottuk ki, ahol Jézus az egységért imádkozik. Fiatal 
lányok voltunk... Az egész oldalt végigolvastuk. És íme a csoda, a meglepe-
tés: azok az annyira nehéz szavak - az Evangélium egyik legnehezebb része -, 
úgy tűnt, hogy megvilágosodnak, egyik a másik után, és az volt a benyomá-
sunk, hogy megértjük őket, felfogjuk őket, megértjük jelentésüket. Azonnal 
megértettünk, hogy ez a „Magna Chartaʺ, ez a születőben lévő mozgalom 
programja - akkor még nem is hívtuk mozgalomnak... -, annak a valaminek a 
programja, ami születőben van. Pár nappal később egy oltár körül gyűltünk 
össze - akkor 6-an 7-en voltunk, és kértük Jézust, hogy adja meg a kegyelmet; 
tanítson meg minket az egység élésére, és ha akarja, tegyen minket az egység 
eszközévé. Aztán lassan-lassan, lépésről lépésre úgy tűnt, az Úr megsúgja 
nekünk az első gondolatokat arról, hogyan éljük az egy-séget. Ezek nagyon 
fontosak. Most elmondom nektek… 
 Ezek a gondolatok megmaradtak egy kis feljegyzésen. Ez megmaradt, de 
sok minden elégett, szétszóródott. Ez a papír egy akkoriban köztünk folyó 
beszélgetés feljegyzéseit tartalmazza. Így szól: „Az emberi látásmódot min-
dig túlszárnyalva, természetfölötti módon kell az emberekre néznünk”. 
Vagyis emlékeznünk kell arra, hogyha mi gyermeki szemmel tekintünk Jé-
zusra, akkor látjuk, hogy Ő alapjában véve csak két dolgot kért, ami egy: 
hogy minden ember, mindenki - fehérek és feketék, szegények és gazdagok, 
csúnyák és szépek -, minden ember az Atya gyermeke, egymásnak pedig 
testvérei…” 
 A márciusi Életige magyarázatában is olvashatunk erről. Pl.:  ’Tegyünk 
meg mindent azért, hogy Jézus mindig közöttünk legyen. És így folytatta 
Chiara: „Akkor Jézus maga működik majd az országotokban, mert bizonyos 
értelemben visszatér a világba, mindenhová, ahol éltek, és jelenvalóvá teszi-
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ÖRVENDETES 

VILÁGOSSÁG 

FÁJDALMAS 

DICSŐSÉGES 
- 

 

 

A plébános márciusi imaszándékai  

Imádkozzunk! 

A PÁPA IMASZÁNDÉKA:  
Március 
 Hogy a nehézségek között élő családok részesüljenek a 
 szükséges  támogatásban, és hogy a gyermekek egészséges és 
 nyugodt körülmények között növekedhessenek.  
Április 
 Hogy a kisebb birtokon gazdálkodók értékes munkájukért        
 igazságos jövedelemhez jussanak. 

 

ÖRVENDETES 

VILÁGOSSÁG 

FÁJDALMAS 

DICSŐSÉGES 

 

A plébános áprilisi imaszándékai  

tek őt kölcsönös szeretetetek, az egységetek által. Megvilágosít majd titeket, 
hogy mit kell tennetek, vezet és támogat, erőt, tüzet és örömöt ad. Általa 
egyetértésre jut majd a világ körülöttetek, és szertefoszlik minden megosz-
tottság. (…) Legyen szeretet közöttetek és vessétek el a szeretet magját a föld 
minden sarkában az emberek, a csoportok, a nemzetek szívébe minden esz-
közzel, hogy elárassza a világot és megvalósuljon az a szeretetáradat, amiről 
időnként beszélünk. Ti is járuljatok hozzá, hogy megvalósuljon a szeretet ci-
vilizációja, amelyre mindenki vár. Erre kaptatok meghívást. És nagy dolgo-
kat fogtok látni.’ - Ennek megélése is igazi Húsvétot hozhat közénk! 

 

 

MÁRCIUSI ÉLETIGE
„Közel van már hozzátok az Isten 
országa.” (Lk 11,20) 

 
 

ÁPRILISI ÉLETIGE
„Amit e legkisebb testvéreim   
közül eggyel is tettetek, velem     
tettétek.” (Mt, 25,40) 
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S�������	
����: 
 

 

♦ Plébániai közösségünk havi közös 
szentségimádása:    

 minden elsőpénteken  
 - az esti szentmise után ½ 8-ig  

 

♦ minden további péntek este:  
          szentmise után ½ 8-ig (csendes) 

 

♦ minden hó 2. vasárnapján:  
  de. 11 órától engesztelő imaóra 

 

R��������� I
�:  

♦ Minden kedd és péntek 17 óra, ill. a 
hónap első vasárnapján a délelőtti 
szentmise előtt ¼ 10-től  

 

G��������:  

♦ a szentmisék előtt vagy az atyával  
   előre egyeztetve külön időpontban is 

 

 

Köszönettel fogadjuk, ha 200	Ft 
adománnyal hozzá tud járulni  

újságunk előállítási költségeihez. 

 

HÉTFŐ: 8:00 – 10:00 óráig 
KEDD: 8:00 – 9:30 óráig      
SZERDA: 15:30 – 17:30 óráig 

PÉNTEK: 15:30 – 17:30 óráig 
 

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

TCDEFFG GHICJKELGMN 
Címünk: 1146 Budapest, Thököly út 56. 

Honlapunk: ww.rozsafuzerkiralyneja.hu  
 

Bankszámlaszámunk:  
 

  CIB 10701049-47209503-51100005 

 

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    

    
 

PLÉBÁNIAI	KÖZÖSSÉGÜNK	
SZENTMISÉJE:		

	
	
	
	

(RÓZSAFÜZÉR	KIRÁLYNÉJA	
TEMPLOM		

1146	Bp.	Thököly	út	56.)	
	

VOPEJHOQ de. 10 óra 

   

TCDEFFG PRSHTKGPUN: 
 
 
 

Sze és Szo: reggel 7 óra 
H, K, Cs, P, V:  este 6 óra  

 
 
 
 

 

 

Urnalátogatás 

A szentmisék előtt és alatt 

 

 

 

SZENTMISÉK RENDJE 
 

Az Irgalmasság kapuja ikon 

Szentmise a Dózsa Otthonban 

 

 

 

PLÉBÁNIA IRODA 
 

Gitáros énekkarunk 


