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IMÁDKOZZÁTOK A RÓZSAFÜZÉRT!
1917. október 13. a Szűzanya hatodik fatimai jelenése. Ekkor Szűz Mária a Rózsafüzér Királynőjének nevezi magát. „Azért jöttem, hogy felhívjam az embereket, hogy
változtassák meg életüket, és hogy ne bántsák meg Isten többé bűneikkel, mivel
már eddig is annyiszor megbántották. Hogy imádkozzák a rózsafüzért és tartsanak bűnbánatot…”
Október 7-e Rózsafüzér Királynője
napja. E hálaünnepen Mária közbenjárásáért, Isten segítségéért
imádkoznak a keresztény hívek.
Az olvasó imádkozása a domonkos szerzeteseknek köszönhetően
a XV. század folyamán nyerte el
mai formáját.
1572. október 7-én V. Piusz vezette be ünnepét Győzedelmes
Nagyasszonyunk tiszteletére, az
1571-es lepantói tengeri ütközet
emlékére. A pápa és az egész keresztény világ a lepantói győzelmet a rózsafüzér-imádságnak,
illetve a Szűzanyának tulajdonította. Szent V. Piusz, a csatát segí-

tendő, a rózsafüzért imádkozta; közben látomása volt: a győzelmet látta. Délben valóban megfordult a szél, a füstöt a törökökre vitte, így a keresztesek
győztek.
Templomunk védőszentjének és felszentelésének (1915. október 3.) ünnepe
van: Rózsafüzér Királynéja, könyörögj érettünk!
Nagy Károly
plébános
A TEMPLOMBÚCSÚ
a plébániai közösség ünnepe is. Ilyenkor jó újra tudatosítani, hogy mi is a plébánia, mi-mindenért adhatunk hálát (a megvalósult dolgokért) és miben kell
megújulnunk, miben kell még tökéletesednünk.
„Az egyházi közösség, jóllehet mindig bizonyos egyetemes jelleggel rendelkezik,
mégis, közvetlenül és láthatóan a plébániában jelenik meg, mely az Egyház konkrét megjelenési helye, sőt bizonyos értelemben maga az Egyház, vagy maga a fiai
és lányai között élő Egyház… testvéri közösségként Isten családja; „a szívélyes,
testvéri és családi együttlét otthona”; „a Krisztus-hívők közössége”…
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…
Szokják meg a világiak, hogy papjaikkal szoros egységben dolgozzanak a
plébánián… sokat tehetnek és kötelesek is tenni azért, hogy növekedjék a valódi
egyházi közösség saját plébániájukon belül, s újból föléledjen a missziós lendület
a nem hívők és azok iránt, akik hívők ugyan, de a keresztény élet gyakorlatát
elhagyták vagy majdnem kioltották…”

(Szent II. János Pál pápa: Christifideles laici)

Várkonyi István : Rózsafüzér
Olyan, akár egy szent bilincs; csodálkozva nézem,
Ima közben épp úgy feszül, mint bilincs a kézen.
Nagyanyám is így viselte kezén az olvasót,
Bilincsbe vert kézzel ő is az Isten rabja volt.
Rózsafüzért viselt mindig, s hogy elment egy napon,
Rózsafüzér feszült kezén, a bús ravatalon...
Rózsafüzérrel anyám is szent kép elé hajolt;
Bilincsbe vert kézzel ő is az Isten rabja volt.
Engem is így tanított, s kezembe rózsafüzért adott,
Legyünk egész családunkkal szelíd Isten rabok!
Nagyanyám már tudja, hogy kik az igaz szabadok,
Hisz azért szabad ő a mennyben, mert Isten rabja volt.
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Kérjetek és ada k nektek!

Rózsafüzért imádkozók templomunkban

Hazánkat – a világ többi részével együtt – a folyamatos lelki katasztrófák mellett időnként természeti katasztrófák is sújtják. E világ fejedelme a világot – az
emberek szempontjától – egyre negatívabb irányba hajtja. Ez ellen emberileg
szinte lehetetlen bármit is tenni. Istennek azonban – aki mindenek Ura – semmi sem lehetetlen! Isten az Ő terveihez a mi közreműködésünket is kéri.
Imádkozni annyit jelent, mint részt venni abban, amit Isten akar cselekedni. Bármit kérhetünk az Istentől közvetlenül vagy a Szűzanyán, esetleg a szenteken keresztül, ha az a lelkünk javát szolgálja, az arra alkalmas időben meg
fogjuk kapni. Ez még inkább így van, ha többen kérik ugyanazt. Kéréseinkkel
bátran fordulhatunk Nagyasszonyunkhoz, hiszen Ő az egyetlen ember a világtörténelemben, aki elmondhatja magáról, hogy az Atya Leánya, a Fiú Anyja és a Szentlélek Mátkája. Alázatosságával oly sok érdemet szerzett Istennél,
hogy hatékony szószólónk lett a lelkek megmentését illetően.
A Szűzanya legkedvesebb imája a rózsafüzér. Amikor nincs igazán mondanivalónk Istennek, mégis vele szeretnénk tölteni az időt, talán a legjobb a
Tőle (és az angyaloktól) tanult imák ismételgetése – a rózsafüzér.
Újabb kihívás előtt áll hazánk népe. A parlamenti választásokon kiimádkoztuk országunk vezetését. A választások után – hála az Istennek – nem maradt abba a hazánkért folytatott imádságok sokasága. A tervezett még szorosabb kötődésünk az uniós országokhoz új kihívást jelent számunkra. Mária
népének, az engesztelő magyarságnak kell a Szűzanyát a 12 csillag közepébe
„bevinni”. 600-800 évvel ezelőtt az árpádházi szentek és boldogok szentelték
meg tágabb környezetünket is. Úgy tűnik, most is hasonló feladat vár ránk.
Javasoljuk, és egyben kérjük, hogy mindenki, aki csak teheti, legalább egy
tized rózsafüzért mondjon el naponta hazánkért, Európáért. Legyen naponta
öt percünk, hogy elmondhassunk egy tizedet (Miatyánk és tíz Üdvözlégy,
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Dicsőség és Fatimai fohász). Imádkozzunk, engeszteljünk, ajánljuk fel magunkat és családunkat Jézus és Mária szeplőtelen szívének.
A rózsafüzér az imádságnak-elmélkedésnek az a formája, melyet bárki, bárhol, szinte bármilyen körülmények között imádkozhat egyedül vagy közösségben. A rózsafüzér Jézus életének sarkalatos pontjairól, a titkokról való elmélkedésre hív!
A rózsafüzért imádkozva igen fontos, hogy a titkot mindig mondjuk az
üdvözlégy közepén, hiszen így sokkal jobban tudunk elmélkedni róla, és a
titkokról elmélkedjünk! Ennek talán legjobb módja, hogy a tized (Miatyánk)
előtt rövid gondolatsorral felelevenítjük Jézusnak és/vagy a Szűzanyának a
titokkal kapcsolatos legfontosabb cselekedeteit, azok okát, mozgatórugóját,
hogy az így hallott és átgondolt nemes példa hitünk növekedését szolgálhassa. Például „akit érettünk megostoroztak”. Képzeljük magunk elé, amint Jézust ostorral ütlegelik. Ô ezt tudatosan vállalta az én bűneimért. Alázattal
viselte. Én milyen testi-lelki szenvedést tudok vállalni? Kiért?
A rózsafüzér imádkozásnak ereje nem csak a törökök ellen vívott harcok
idején volt igen jól látható, hanem napjainkban is konkrétan megtapasztalható. Speciális helyzetekben történő imádkozásával kapcsolatban szeretnénk
bemutatni néhány példát Reverend Albert J.M. Shamon: A rózsafüzér ereje
című könyve alapján:
A II. világháború végén a katolikus Ausztria szovjet uralom alá került. Az
osztrákok szerették volna, ha a szovjetek kivonulnak Ausztriából. De mit tud
tenni Ausztria, 7 millió ember a 220 millióval szemben? Akkor egy papnak,
Petrus ferences atyának eszébe jutott Ausztria „Don John”-ja. Don John 31
arányú számbeli fölénnyel szemben vezette Lepantonál a keresztények hajóhadát, és a rózsafüzér erejével győzte le a túlerőt. Tehát Petrus atya rózsafüzér
hadjáratra hívta Ausztria népét a szovjetekkel szemben. Egy tizedet kért,
Ausztria lakosságának egytizedét, 700.000 embert, hogy tegyenek ígéretet a
rózsafüzér napi imádkozására arra a szándékra, hogy a szovjet csapatok
hagyják el országukat.
Hét éve imádkozták már az osztrákok a rózsafüzért. És hét év után, 1955. május 13-án, a fatimai jelenés évfordulóján az orosz csapatok elhagyták Ausztriát. Katonai elemzők és történészek egyaránt nem tudják megmagyarázni ezt
az eseményt. Therese Neumann látnok egyértelmű meggyőződéssel állította,
hogy az osztrák nép imájára, a napi rózsafüzérre válaszolva az Isten ajándéka
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volt ez a szabadság! (Másfél évre rá Magyarországon 25.000 ember véráldozata nem volt elegendő, hogy a szovjet csapatokat távozásra bírja.)
1962-ben Brazíliában Dona Amelia Bastos megalapította a „nők hadjárata a
demokráciáért” szervezetet, mely az imával kívánja elérni az emberek békéjét,
szabadságát. Belo Horizonte-ban 20.000 nő mondta hangosan a rózsafüzért
egy baloldali találkozó színhelyén, mellyel elérték, hogy hamarabb befejezték
azt. 1964-ben Sao Paulo-ban 600.000 nő imádkozta a rózsafüzért az egyik legnagyobb tüntetésen Brazília történelmében, meghúzva a lélekharangot a kommunista forradalom felett!
A Fülöp-szigeteken 1986. február 25-én a 20 éves Marcos diktatúra végén a
nép nagy elégedetlenséggel vonult újból az utcára. A milliós tömeggel szemben kivezényelték a tankokat. A nép egy része valósággal lefeküdt az utcára a
tankok elé. Ferdinand Marcos tűzparancsot adott ki. A tömeg pedig imádkozott és felmutatta a rózsafüzéreket. Akkor feltűnt az égen egy kereszt alakú
felhő. A sok nő megpróbálta megállítani a katonákat, de azok eltökélték, hogy
engedelmeskednek a parancsnak és belegázolnak a tömegbe.
Ekkor feltűnt egy csodálatos hölgy, akinek a szeme ragyogott. A csodálatos
hölgy szólt a katonákhoz, valahogy így: „Kedves katonák. Álljatok meg! Ne
menjetek tovább! Ne öljétek meg az én gyermekeimet!” És ahogy ezt hallották
a katonák, mindent letettek. Kimásztak a tankokból és csatlakoztak az imádkozó tömeghez. Így lett vége a diktatúrának. Ez a csodálatos hölgy a Szűzanya volt! (Stella Maris Alapítvány - 2002. december )

A FÁJDALMAS RÓZSAFÜZÉR imádkozása
közben Ferenc pápa gondolatain is elmélkedhetünk!
- „Mindig emlékezzetek arra, hogy Krisztus keresztje által győzte le a gonoszt, a halált és adta nekünk
az életet, állította vissza a reményt. Fedezzétek mindig fel és fogadjátok be Jézus keresztjének a szeretetre és az üdvösségre vonatkozó üzenetét” – buzdított
a pápa.
- Majd arról is szólt, hogy ez az ünnep arra emlékeztet bennünket: az életszentség útja a kereszten át
vezet. „Ebből a szemszögből kell megítélni minden
szenvedést: a betegséget, az igazságtalanságot, a
szegénységet és a sikertelenséget. A kereszt legyen számunkra a megtisztulás, az élet, a lelkierő forrása. Krisztussal hordozva a mindennapi keresztünket és a nehézségeket, tanuljuk meg Tőle a képességet Isten akaratának
megértésére és elfogadására.” (2017. szept. 14.)
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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A BÚCSÚNYERÉS
1. A búcsú Isten színe előtt a már megbocsátott bűnökért járó, ideig tartó
büntetések elengedése, melyet a keresztény hivő, aki megfelelően fölkészült
és teljesítette a kiszabott feltételeket, elnyer az Egyház segítségével, mely,
mint a megváltás szolgálója, Krisztus és a szentek elégtételt nyújtó érdemeinek kincstárát hivatalosan kezeli és részesít belőle.
2. A búcsú részleges vagy teljes aszerint, hogy részben vagy teljesen szabadít meg a bűnökért járó ideig tartó büntetésektől.
3. Mind a részleges, mind a teljes búcsúnyerést mindig föl lehet ajánlani az
elhunytak javára, mint közbenjárást.
5. A hívőnek, aki legalább szívbéli töredelemmel tesz részleges búcsúval
ellátott jó cselekedetet, az Egyház ugyanannyi büntetés elengedését ajándékozza, amennyi a saját cselekedetéért elengedtetett neki.
6. Teljes búcsút naponta csak egyszer lehet nyerni. Részleges búcsút viszont
napjában többször is nyerhetünk, hacsak kifejezetten más rendelkezés nincs
érvényben.
7. A teljes búcsú elnyeréséhez el kell végezni a búcsúval ellátott cselekményt, és teljesíteni kell három föltételt: szentgyónás, szentáldozás és imádság a Szentatya szándékára. Ezen felül szükséges, hogy ki legyen zárva minden bűnös ragaszkodás, beleértve a bocsánatos bűnöket is.
Ha nincs meg ez a teljes fölkészültség, vagy nem teljesülnek a mondott föltételek, a búcsú csak részleges lesz.
8. A három föltételt teljesíteni lehet az előírt cselekmény elvégzése előtt vagy
után akár több nappal is; helyes azonban, hogy a szentáldozás és az imádság a Szentatya szándékára azon a napon történik, amelyen az előírt cselekedeteket elvégezzük.
9. Egyetlen szentgyónás után több teljes búcsú is elnyerhető, de egy szentáldozással és egy a Szentatya szándékára mondott imádsággal csak egy teljes
búcsút lehet nyerni.
10. A Szentatya szándékára történő imádkozás föltételeinek teljesen eleget
teszünk, ha elmondunk a Szentatya szándékára egy Miatyánkot és egy
Üdvözlégyet. A híveknek azonban módjukban áll bármi más imádságot
mondani a Szentatya szándékára, kinek-kinek a Szentatya iránti egyéni áhítata és tisztelete szerint.
11. A búcsúnyerést mindig fel lehet ajánlanunk az elhunytak javára, mint
közbenjárást (élőkért nem!).
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Tanulni a szentségimádást
A szentségimádás csöndjében Jézus maga alakítja szívünket, formálja bensőnket. Sokan vannak azonban, akik
számára szokatlan, idegen az a helyzet, hogy ott üljön a
monstrancia előtt és… és tényleg, mit is kell ott csinálni?
Imádkozni kell? De hogyan? A magam szavaival, vagy
imádságokat kell mondani? És ha nem jut eszembe semmi? Vagy épp annyi gondolat kavarog a fejemben, hogy
azokat otthon is át tudom gondolni, fölösleges elmenni a
templomig? Ha pedig csak tétlenül ülök, az nem elvesztegetett idő? Ráadásul ha meghallom, hogy szentségimádás, gyerekkoromból a végtelennek tűnő unatkozás ideje jut eszembe.
Ez a vívódás sokak lelkében jelen van, és talán sosem volt még lehetőségük
mindezt megfogalmazni, kimondani, és még kevésbé megkeresni a válaszokat, ráakadni a megoldásra. Mert ugyanakkor vannak a látókörünkben olyanok, akik alig várják, hogy betérhessenek a templomba akkor is, ha nincs mise. Boldogan iratkoznak föl egy-egy órára, ha szentségimádást szerveznek a
plébánián. Látszik rajtuk a derű, a békesség, a „kisimultság”, amikor hazaindulnak. Hogy csinálják? Mi történik velük?
A nem istenhívő emberek is keresik a „felülről”, „nagyobb erőktől”, a kozmoszból, a természetből, a külső energiákból való töltődés lehetőségét. A
szomjukat sokféle módon próbálják csillapítani, de néha elmennek a forrás
mellett. Az adorációs iskola számukra is döbbenetes felfedezést kínál.
Aki pedig már régen fölfedezte a szentségimádás nagy lehetőségét, annak
ez a decemberig tartó sorozat újabb mélységeket tár föl az Istennel való
együttlétben. Hiszen az adorációs iskola célja nem más, mint személyes, bensőséges kapcsolatba kerülni és maradni Jézus Krisztussal, aki feltétel nélkül,
visszavonhatatlanul, szenvedélyes szerelemmel szeret külön-külön mindegyikünket, és alig várja, hogy viszontszeressük.
Forrás: Magyar Kurír
A fenti adorációs iskola eddigi előadásainak témái a
következők voltak:
1. Jézus valóságos jelenléte az Eucharisztiában
2. Tanuljunk imádkozni Mártától és Máriától
3. A kérő imádság, a hit és a remény
A Fábry Kornél atya előadásairól készült videók az interneten is megtekinthetők (www.iec2020.hu) illetve plébániánkon is részletesen fogunk még foglalkozni a szentségimádás
-iskola témáival elméleti és gyakorlati szinten egyaránt.
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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„Engedjétek hozzám jönni a kisgyerekeket, és ne akadályoz
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zzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa.” (Mk 10,13)

sHittanévnyitó szentmise templomunkban, 2017. szeptember
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Fiatal házasok lelkigyakorlata Egerben
Istennek legyen hála a lelkigyakorlatért! Áradt a kegyelem. Az alábbiakban
olvashatunk néhányat a résztvevők benyomásaiból:
Mit jelentett számodra a lelkigyakorlat?
- Számomra ezek az elvonulások mindig egyfajta új időszámítást jelentenek,
van a lelkigyakorlat előtti és utáni életem. Tudatosan igyekszem legalább egy
apróságot változtatni az addigi szokásaimon, de még jobb, ha több pozitív
változás is történik. Pl. a szentmisére előre készülve lejegyzetelem magamnak
a gondolataimat az evangéliumról, ahogy a lelkigyakorlaton is csináltuk. Ez
segít abban, hogy az igeliturgia ne a százszor elhangzott történetek sokasága
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legyen, hanem tudatosítsam magamban, mit üzen most Jézus. Másképp tekintek a szentmisére, ahol Isten szeretetét ünnepeljük, és ebből gyökerezik minden, csak ezután mehetek krisztusi életet élni. Ehhez minimum minden nap
kellene szentmisére járnom. Először apránként kezdem, hétköznap legalább
egy misére szeretnék eljutni.
- Nekem a felnőtt szentségimádáson tapasztalható béke és nyugalom, a hangos ima és dicsőítés, a lendület, amely közelebb vitt engem személy szerint
Istenhez - jelentettek legtöbbet. Emellett a vasárnapi evangéliumnak ilyen tudatos végiggondolása, s egymással történő megosztása. A gondolatok sokrétűek és fantasztikusak voltak, nagyszerű volt, hogy mindenki vette a fáradtságot
s gondolkodott, valamint azt megosztotta. Minden vasárnap meg lehet ezt
tenni, akár már szombaton is megosztani e-mailben a listára, kinek mit jelent
az aznapi (holnapi) evangélium. (h.sz)

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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- Nekünk ez volt az első
lelkigyakorlatunk
és
nagyon nagy élmény
volt. Köszönjük, hogy
részei lehetünk a közösségnek. Elsősorban az
Eucharisztiával
való
kapcsolatom
mélyült.
Nagyon közel éreztem
magam Istenhez a szentségimádáson, ami eddig
mindig nehézséget okozott. Köszönöm, hogy a
természetvédelemmel kapcsolatban ennyi mindent tanultam. Sosem gondoltam eddig bele, hogy minden zacskóval Isten munkáját károsítom, ez erőt ad,
hogy tettekre váltsam az elméletet.
- Nagyon köszönjük a lehetőséget, hogy ott lehettünk a lelkigyakorlaton! Számomra az egyik legfontosabb, hogy közelebb kerülhettem lelki és fizikai értelemben is az Oltáriszentséghez. Nagy nehézséget okozott eddig elfogadni,
hogy valóban Krisztus teste van előttünk. Továbbra sem értem, de egyre mélyebben el tudom fogadni. Nagy kegyelem, hogy legalább a szombati szentségimádás felén részt tudtam venni nyugodtan. Viszont a péntek este, ahol a
gyerekek miatt csak pár percet tudtam lenni, nagyon mélyen érintett, tényleg
nagyon közel éreztem magam Jézushoz minden fáradtság és zaklatottság
ellenére, vagy pont amiatt. Nagy hatással volt rám a kiscsoportos beszélgetés
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is, nagy áldás, hogy pont Markó Ágit hallgathattam meg. Nagyon példamutató, lelkesítő
és ámulatba ejtő ilyen mély hittel találkozni.
Kifejezetten érdekes volt a vasárnapi evangéliumról ennyiféle különböző gondolatot hallani. Nagyon tanulságos volna ilyen körbeszélgetésen többször részt venni. Sokkal mélyebben gondoltam át így Jézus üzeneteit, mint
bármikor
máskor
azelőtt.
Köszönjük
mégegyszer! (Bakos-Martos Timi)
- Itthon azt mondta Angi, hogy szeretné Jézust vendégül látni és nagyon szépen megterítené neki az asztalt. Andris boldogan mesélte, hogy azért kapott ajándékba kis kulcsot, hogy kinyissa Jézusnak a szívét.
(Még nincs 4 éves.) Ez egyértelműen a lelkigyakorlat hatása. El kell végre hinnem, hogy a gyerekeim tudnak imádkozni. Megfogalmazódott bennem, hogy
szeretném, ha a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus idején lenne több
száz (ezer) gyerekkel együtt Angi is elsőáldozó. Úgy gondolom, ezzel egy
életre szóló lelki „löketet” kapna. (Spengler Kati)
- Jó volt újra a
középpontba
helyezni Jézust.
Nagy boldogsággal töltött el,
hogy imádkozhattunk Jézus
lábainál a szentségimádások
alatt. Letehettük
a bajainkat, elmondhattuk a
bánatainkat, az örömünket és hogy Jézus elárasztott a kegyelmeivel. Köszönet
és hála érte. Boldogság volt együtt lenni, még ha csak egy rövid időre is. Felemelő volt látni azt a sok vidám, Jézust szerető gyermeket. Hallgatni Kinga
gyönyörű énekeit! Hála az érdekes előadásokért. Mindent nagyon köszönünk!
(Sebőkék)
- Hálát adunk azért, hogy - ha még csak rövid ideig is - együtt tudunk lenni,
érezni Jézus szeretetét és hallgatni az általa küldött üzeneteket. Örültünk a
pénteki kirándulásnak is, ahol közelebbről megtapasztalhattuk a teremtett
világ szépségeit. Köszönjük az együtt töltött, örömteli perceket! (Malasitsék)
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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- Számomra nagy öröm volt
látni a sok kisgyerekes család és
a fiatal házaspárok egy közösséggé formálódását. Jó látni,
hogy vannak még a később
született generáció tagjai között
is, akik félre tudnak tenni minden mást Istenért. Félretenni a
nagyobb kényelmet, a melegebb szobát, a jobb ételeket, a
több szórakozást és leülni Jézus
lábához. Szerintem annyira
érződött mindenkiben ez a nagy vágy Isten Országa felé. Lenyűgöző volt,
hogy mindennap volt szentségimádás. Jó volt gyakorolni a Jézussal való társalgást, amikor nem én beszélek
folyamatosan, hanem hagyom,
hogy Ő szólhasson hozzám. (Viki)
- Nekem döbbenetes volt, ahogy a
gyerekek részt vettek a szentségimádásokon. Misi azt mesélte nekem utána, hogy látta Jézust a saját
szemével és nagyon szép volt és
fényes. Matyinak azt mondta Jézus,
hogy higgyen benne. Nem is kételkedem benne, hogy így volt. (Ági)
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Gyakorlaton - levél kispapunktól
Szeretett Testvéreim! Az idén az a megtiszteltetés ért, hogy
szemináriumunkban szokásos lelkipásztori gyakorlatomat
nálatok tölthettem el. Ez a gyakorlat abból állt, hogy húsvét
negyedik vasárnapján, a Jó Pásztor vasárnapján, elmentem
hozzátok és a délelőtti valamint az esti szentmisében az
evangélium után egy rövid tanúságot tettem nektek arról,
hogyan szólított meg Isten, hogy legyek az ő papja. Ezen
kívül a nyár folyamán veletek voltam a plébániai lelkigyakorlaton Péliföld-szentkereszten, ahol a 2020-as budapesti EuIttjártakor Balázs
charisztikus Kongresszusra készülve az Eucharisztia témászámtalan
szolgálatot,
ját jártuk körbe együtt. Végül pedig szeptember elején egy
kétkezi munkát is
hetet töltöttem nálatok a plébánián, mely során együtt ünneörömmel elvállalt
peltük Jézust a szentmisékben, a szentségimádásokban,
imádkoztuk a rózsafüzért, megnyitottuk a hittanos évet, plébánosotokkal és hitoktatótokkal együtt megtartottuk az első órákat, foglalkozásokat, melyekre, nagy örömömre,
szép számmal jelentkeztetek. Öröm volt számomra hallani az iskolában, hogy olyan
gyerekek is választották a katolikus hittant, akiknek a családja nem gyakorló keresztény. Néhányan közületek azzal is megtiszteltek, hogy meghívtak magukhoz, hogy új
otthonukat felszenteljük, vagy egy szeretetteljes beszélgetés keretében családjukkal
együtt ebédeljek. Többen is meghívtatok magatokhoz, s ez úton szeretnék még egyszer
elnézést kérni azoktól, akikhez ez alkalommal nem volt lehetőségem ellátogatni.
Örömmel tapasztaltam, hogy élő közösségetek cselekvésre kész, missziós lelkületű
tagokkal büszkélkedik. Meghatározó élmény volt számomra, amikor ellátogatva a
„Felelősök fórumára” azt láttam, hogy egy egymással és a plébánossal is jól együttműködő testületetek van. Egy ilyen nagy közösségben időnként nyilván adódnak ellentétek és nehézségek, de ez ne szegje kedveteket: azok a gyümölcsök, melyeket az elmúlt
években, évtizedekben teremtetek, azt bizonyítják, hogy értitek és élitek Jézus üzenetét
a kölcsönös szeretetről és misszióról. Amire bátorítalak benneteket, hogy támogassátok
és biztassátok egymást annak az örömnek a megélésére, ami abból fakad, hogy Isten a
tenyerén hordoz minket. Hogy Jézus a legjobb barátunk.
Nálunk a szemináriumban is megkezdődött a tanév. Negyvenketten vagyunk idebent, ebből tíz elsős. A harmadik év az első két év filozófia után a teológiai tanulmányok kezdetét jelenti: ebben a félévben egyháztörténetet, bibliai exegézist, görög nyelvet és dogmatikát fogunk tanulni. A tanulás mellett persze nagy gondot fordítunk a
lelki képződésünkre, fontos számunkra a rendszeres imádság, a napirendben szereplő
közös alkalmakon felül is. Szeretnénk életünket és akaratunkat Istenre irányítani,
hogy az az ember valósuljon meg bennünk, aminek ő megálmodott minket. Kérlek
tehát benneteket, hogy imádkozzatok értünk! Köszönöm, hogy nálatok lehettem.
Imával: Forgács Balázs
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Éljük az igét!
2017. október: „Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt.” (Fil 2,5)
Pál apostol az igehirdetés miatt börtönben van, innen írja
meg levelét a Filippi városában élő keresztény közösségnek.
Ő hirdette ott elsőként az evangéliumot, sokan hittek, nagylelkűen elköteleződtek az új életben, és tanúságot tettek a
keresztény szeretetről akkor is, amikor Pálnak már el kellett
jönnie onnan. Nagyon örül ezeknek a híreknek, és ezért ír a
levelében olyan szívbéli szeretettel a filippiekről.
Bátorítja őket, hogy egyénileg és közösségként is haladjanak előre, gyarapodjanak a szeretetben, és emlékezteti őket a példaképünkre, akitől az evangéliumi életstílust megtanulhatjuk:
„Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt.”
Vajon milyen ez a „lelkület”? Hogyan ismerhetjük meg Jézus legmélyebb vágyait, hogy utánozzuk őt?
Pál tudta a választ: Jézus Krisztus, az Isten fia kiüresítette önmagát és közénk
jött, emberré lett és teljes mértékben az Atyát szolgálta, hogy így általa Isten
gyermekei lehessünk.
Azáltal teljesítette küldetését, hogy egész életében eszerint cselekedett: folyamatosan lehajolt a kicsikhez, gyengékhez és bizonytalankodókhoz, felemelte
őket, hogy megtapasztalják a szeretetet és a megváltást: a leprás, az özvegyasszony, az idegen, a bűnös.
„Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban
volt.”
Akkor tudjuk felismerni és ápolni magunkban Jézus lelkületét, ha előbb felismerjük a szeretetét és megbocsátásának erejét. Aztán tekintsünk rá, és kövessük abban, ahogyan élt: tárjuk ki a szívünket, elménket és a karunkat, hogy
példájára minden embert befogadjunk. Kerüljünk el minden ítélkezést az emberekkel kapcsolatban, és engedjük, hogy gazdagítson az a jó, ami bennük
megvan, akkor is, ha ez a jó egy halom hibával és nyomorúsággal párosul, és
„időveszteségnek” tűnik ennek okait keresni.
A legmélyebb érzés, amit Jézus lelkületéből elsajátíthatunk, az ingyenes szeretet, az akarat, hogy mások szolgálatába álljunk kisebb-nagyobb talentumainkkal, hogy bátor és konkrét tettekkel pozitív kapcsolatokat építsünk magunk
körül, hogy a nehéz helyzetekben, a meg nem értés és a széthúzás közepette is
szelíden, de határozottan megtaláljuk a párbeszéd és az egyetértés útját.
„Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban
volt.”
16

Rózsafüzér Királynéja

Chiara Lubich-ot egész életében az evangélium vezérelte, és meg is tapasztalta
ennek erejét. Így ír:
„Úgy követjük Jézust, ha felfogjuk, hogy kereszténységünknek akkor van értelme, ha másokért élünk, ha a létünkre úgy tekintünk, mint szolgálatra a testvérek iránt, ha egész életünket erre építjük. Így valósítjuk meg, ami leginkább
Jézus szívén fekszik. Így éljük meg az evangélium lényegét, és így leszünk
valóban boldogok.” - Letizia Magri -

Alapozó (Hittel ismerkedők)
Babák-Mamák
Bibliaóra
Felnőtt hittan
Fiatal házasok
Igekör (Életige)
Ifjúság
Jegyesek
Nyugdíjasok
Filmklub
Boldog Gizella kör
Óvodások
Alsósok
5. osztály
8-9. osztály
Radnóti Gimn. 6. osztály
Radnóti Gimn. 8. osztály
Radnóti Gimn. 5. osztály
Radnóti Gimn. 7. osztály
Szent István Gimn. 7. osztály
Szent István Gimn. 8. osztály

Boldog Gizella kör

2. és 4. hétfő
minden kedd
1. kedd
3. hétfő
2. és 4. kedd
utolsó csütörtök
1. és 3. csütörtök
2. és 4. kedd
2. és 4. kedd
2. csütörtök
minden hétfő
hétfő
hétfő
hétfő
szerda
kedd
csütörtök
csütörtök
péntek
péntek
péntek

18.45
10.00
18.45
18.45
20.15
18.45
18.45
18.45
15.30
18.45
10.00
17.00
17.00
17.00
16.30
9.00
10.00
11.00
9.00
7.30
13.40

Minden korosztály
szerete el vár nk!
Nyugdíjasok

Ifjúság

Ovisok

Igekör
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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HALOTTAK NAPJA
búcsúnyerési lehetőség
Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a
megholtakért, november 1-8-ig minden
nap teljes búcsút nyerhet. Feltételek:
szentgyónás, szentáldozás és imádság a
Szentatya szándékára. Ezen felül szükséges, hogy az illető egyáltalán ne vonzódjék semmi bűnhöz, még a bocsánatos bűnhöz se. Aki halottak napján
(vagyis az
azt megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot, vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott
feltételekkel… (lásd a 6. oldalon)

OKTÓBER
1. Termény-hálaadás
ROKI-délután
7. Templomunk búcsúja
Rózsafüzért Imádkozók
VIII. Országos Találkozója
8. Magyarok Nagyasszonya
ünnepe
13. Fatimai Jelenés 100. évfordu
lójának ünneplése (Soroksár)
14. Túra
22. A missziók vasárnapja
(országos gyűjtés)
28. Zarándoklat
18
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„Van egy anyánk a
mennyben: Szűz Mária. Ő a mi vezetőnk, a
mi nagy örömünk oka.
Imádkozzunk
hozzá,
imádkozzuk a rózsafüzért, hogy a Szűz mindig velünk legyen, óvjon és segítsen bennünket! A rózsafüzér titkainak mondogatása az utcán, és napi imaként
a családban, gyengéd odaadásunk kifejezése
Mária felé. Az imádságban tudunk találkozni az emberekkel. A rózsafüzér jelenti
erőnket és oltalmunkat.”
(KalkuFai Szt. Teréz Anya)

Imádkozzunk!
A PÁPA EGYETEMES IMASZÁNDÉKA:
OKTÓBER: A munka világáért, hogy mindenki számára biztosított legyen a tisztelet és a jogvédelem, és hogy a munkanélküliek
lehetőséget kaphassanak a közjó építésében való részvételre.
Az Élet Igéje
OKTÓBER: „Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus
Jézusban volt.” (Fil 2,5)
A plébános imaszándékai
a rózsafüzér csoportok részére
OKTÓBER
ÖRVENDETES
Hogy a Rózsafüzért Imádkozók
VIII. Országos Találkozója minél
több gyümölcsöt teremjen.
VILÁGOSSÁG
- Hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve, még
közelebb kerüljünk Jézushoz.
FÁJDALMAS
- A Magyarok Nagyasszonyának
közbenjárást is kérjük nemzetünkért, hazánkért.
DICSŐSÉGES
- Hogy a rózsafüzér hónapjában
minél többen megtapasztalják a
rózsafüzér-ima erejét, szépségét.

Gorove Balázs - Tóth Erika
Orosz Rudolf - Mészáros Janka Terézia
Kesjár Mihály Tamás - Molnár Veronika Laura

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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SZENTMISÉK RENDJE
TEMPLOMUNKBAN

S
♦ Plébániai

közösségünk havi közös
szentségimádása:
minden elsőpénteken
- az esti szentmise után ½ 8-ig

VNOCHFNP
de. 10 óra

:

♦ minden

(ez plébániánk fő szentmiséje)

és 18 óra
HSTLUVFNPE OVWFTIEOSL:
Sze és Szo: reggel 7 óra
H, K, Cs, P: este 6 óra
Urnalátogatás
A szentmisék előtt és alatt
Köszönettel fogadjuk, ha 200 Ft
adománnyal hozzá tud járulni
újságunk előállítási költségeihez.

Ima az 52. Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszusért
Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk,
barátunk és táplálékunk,
Az
Irgalmasság
kapuja ikon
orvosunk
és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ
lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.

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

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
(irodaidőben hívható - egyházi flottás)

E-mail: iroda@rozsafuzerkiralyneja.hu
TABCDDE EFGAHICJEKL
Címünk: 1146 Budapest, Thököly út 56.
Honlapunk:
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
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