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JÖJJ EL ÉDES ÜDVÖZÍTŐNK!
Adventi énekünkben hívogatjuk. Miért? Mert: „Az éhes azt képzeli, hogy kenyér
után kell járnia, pedig rád éhezik – a szomjas azt hiszi, hogy vízre volna szüksége,
pedig rád szomjazik – a beteg úgy érzi, hogy az egészségéért epekedik, pedig az ő
baja az, hogy távol vagy tőle. Aki a szépséget keresi a világban, az tudtán kívül is
téged keres, aki magad vagy a teljes-tökéletes szépség... aki a békéért töri magát,
téged keres, az egyetlen békességet, amelyben a legzaklatottabb szívek is megnyugvást találhatnak. Téged hívnak ők, anélkül, hogy tudnák, hogy téged hívnak,
és az ő kiáltásuk kimondhatatlanul fájdalmasabb, mint a miénk.” (Papini)
A NEK-re (Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus) készülve különösen is aktuális tudatosítani a fenti gondolatokat. – Igen, a Megváltóra, Szabadítóra, Üdvözítőre – Jézus Krisztusra - mindenkinek szüksége van! Rengetegen szenvednek, mert nincs
megoldva az életük, mert még nem találtak rá Jézusra.
Pedig Ő itt van köztünk, velünk… bennünk is tud élni,
amikor pl. magunkhoz vesszük (szentáldozás!) és táplál,
erősít… Köszönjük Jézusunk sokféle jelenlétedet, különösen az Oltáriszentségben. És most, amikor Karácsonyra (is) készülünk, Veled, Benned szeretnénk élni a hétköznapokban (akár már a hajnali misékkel, szentáldozásokkal kezdve), érezve, tudva, tapasztalva jelenlétedet.
„Ó fogyhatatlan csodálatos ér,
Hópehely ostya csöpp búzakenyér
Benne lásd, az édes Úr, téged szomjaz rád borul,
Egy világgal ér fel.”

Adven programunk 2017
ADVENT
1. vasárnapja

Közös családi ima az együ> elkészíte> adventi koszorú
első meggyújto> gyertyájánál.

12.04.
hétfő

Kritizálás helye> ma a jót keresem mindenkiben: dicséret, köszönet, elismerés - pletykálkodás, megszólás helye>.

12.05.
kedd

Átgondolom, van-e haragosom, imádkozom érte és keresem a kibékülést vele.

12.06.
szerda

Meglátogatom szüleimet, nagyszüleimet vagy egy idős
ismerőst, segítek nekik (p l. b evásáro lni, tak arítani).

12.07.
csütörtök
12.08.
péntek
12.09.
szombat
ADVENT
2. vasárnapja

A Szeplőtelen fogantatás ünnepén Mária életéről elmélkedem a szentírás segítségével és igyekszem Máriát
követve ma én is „szeplőtelenül” (bűn nélkül) élni.
Összeszede>en részt veszek plébániánk lelki napján.
Bűnbánat – felkészülök és a hét során elvégzem karácsonyi szentgyónásom, keresem hibáim konkrét jóvátételének lehetőségét.

12.11.
hétfő

Milyen aggodalmak, félelmek élnek bennem? Imában
az Úrra bízom magam, életem, szere>eim, gondjaim.

12.12.
kedd

Ma egy kevésbé kedvelt felebarátommal valami jót
cselekszem.

12.13.
szerda
12.14.
csütörtök
12.15.
péntek
12.16.
szombat
2

Ma a családban közösen imádkozzuk a rózsafüzért,
legalább egy tizedet.
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Ma felhívok egy rég láto> rokont, barátot, érdeklődöm
utána, odaﬁgyelek rá.
Átgondolom mit jelent számomra a hitem. Ma tudatosan keresem a szépet és hálát adok érte.
Legalább pár percre részt veszek a templomban szentségimádáson és/vagy szentmisén.
Hogyan tudnék jót tenni a rászorulókkal? Élelmiszer
vagy ruha csomagot készítek a szegények számára.

ADVENT
3. vasárnapja

Imádsággal, pihenéssel és családomra való odaﬁgyeléssel ünneplem az öröm vasárnapját.
Adakozom a rászorulóknak.

12.18.
hétfő

Bizalommal, türelemmel, ﬁgyelmes szerete>el fogadom a hozzám fordulókat.

12.19.
kedd

Nemes szívvel elengedem a tartozásokat a családomban, közösségemben.

12.20.
szerda

Időt keresek és találok a csendre, hogy az Úr készítse
bennem az ünnepet.

12.21.
csütörtök

A tavalyinál szerényebben tervezem meg az ünnepi
asztalt, nem költök több pénzt ajándékra, díszítésre.
Imádkozom és böjtölök. Hiszem, hogy ezek a te>ek
hatással vannak azokra, akik keresik a visszatérés
útját az Atyához.

12.22.
péntek
12.23.
szombat

Megváltoztatom gondolkodásomat: tudatosítom magamban, hogy te>eim hatással vannak azok életére,
akik testi-lelki bajoktól szenvednek.

ADVENT
4. vasárnap

Imádkozom az egyedülállókért, özvegyekért, magányosan ünneplőkért: nehézségeikben kapjanak hitet,
reményt és bátorítást. Tehetnék még valamit konkrétan értük?
Felhasznált forrás: Ferencesek adventi programja

Az adventi idő sajátos gyakorlatai a csönd, az elmélkedés, az imádság.
Foglalkozzunk többet Isten dolgaival, ismerjük meg jobban azt, akit várunk.
Legyünk többet csöndben, magunkban. Kerüljük most a hangos helyeket,
izgalmakat, szórakozásokat. Járjunk Mária lelki iskolájába: ﬁgyeljük őt,
imádkozzunk hozzá, vegyünk részt a roráte (hajnali) miséken.
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Imádság a Szent Családhoz
Jézus, Mária és József,
bennetek szemléljük
az igazi szeretet tündöklését,
bizalommal fordulunk hozzátok.
Názáreti Szent Család,
tedd a mi családjainkat is
a szeretetközösség helyévé
és az ima cenákulumává,
az evangélium hiteles iskolájává,
kis családegyházakká.

Názáreti Szent Család,
soha többé ne tapasztalják meg a
családok az erőszakot, a bezárkózást és a megosztottságot:
bárki is sérült vagy botránkozott
meg, leljen hamar vigaszt
és gyógyulást.
Názáreti Szent Család,
az utóbbi püspöki szinódus
legyen képes mindenkiben újra
tudatosítani a család szent és
sérthetetlen mivoltát,
Isten tervében foglalt szépségét.
Hhhhhhhhhhhhhhhh (Ferenc pápa)

KÖZÖS IMA AZ ADVENTI KOSZORÚ KÖRÜL
Adventi koszorú és gyertyagyújtás a családban: a gyertyagyújtás megismétlődhet minden adventi héten (lehetőleg szombaton vagy vasárnap)
vagy minden este.
A koszorú négy gyertyája advent négy vasárnapját jelzi. A rózsaszínű
gyertyát a 3. vasárnapon gyújtjuk meg. Az adventi koszorú jelentése: A
sorban meggyulladó gyertyák növekvő fénye jelzi, hogy karácsonyhoz
közeledve múlik a bűn sötétsége és nő a fény. S karácsonykor eljön maga a FÉNY = JÉZUS KRISZTUS. A fenyő örökzöld levelei emlékeztetnek
Jézus halált legyőző örök szeretetére
A közös családi imádság része legyen szentírásolvasás is, és ne feledkezzünk meg a
megélt tapasztalataink, igyekvéseink, sikerek és elhatározások megosztásáról sem!
A kérdés számunkra: vajon szeretetünk
te=ei által bennünk és köztünk is nő-e a
fény, Jézus jelenléte?
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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

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

18.45
10.00
18.45
18.45
19.00
18.45
18.45
18.45
15.30
18.45
10.00
17.00
17.00
17.00
16.30

Fiatal házasok

Ovisok

Babák és mamák

Felnőtt hittanosok
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Készület az Eucharisz kus Kongresszusra
TUDNIVALÓK
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK)
egy világméretű ünnepségsorozat az Eucharisztia
megismerésének és tiszteletének elmélyítésére. Katolikus keresztények tanúságtétele Isten szeretetéről a
világ felé. A Kongresszus célja Krisztus ünneplése az
Oltáriszentségben, tanúságtétel a világ felé Isten végtelen szeretetéről, aki emberré lett, és köztünk maradt
valóságosan az Élet Kenyerében. Célja még hitünk e
szent titkának megismertetése és megszerettetése, az
eucharisztikus élet előmozdítása a hívek körében,
hogy élő Krisztus-kapcsolatban élve, hiteles, tanúságtevő keresztényként legyenek jelen a világban Isten dicsőségére és a lelkek üdvösségére.
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust Budapesten rendezik, 2020.
szeptember 13-20. között. A 2020-as Kongresszus jelmondata (amit Ferenc pápa is jóváhagyott): „Minden forrásom belőled fakad.” (Zsolt 87,7)
2017. pünkösdjétől hároméves lelkipásztori programmal készülünk a nagy
eseményre.
1. készületi év: „Az Eucharisztia, mint
az egyéni keresztény élet forrása”.
(hívószó: NEKed) Ebben az évben kiki az egyéni Krisztus-kapcsolatát kell,
hogy rendbe tegye. Mit jelent a szentmise, a szentáldozás, a szentségimádás
az életemben? Tudok-e mit kezdeni
Jézussal az Oltáriszentségben?
2. készületi év: „Az Eucharisztia, az
Egyház forrása.” (hívószó: NEKtek)
Közösségünk, közösségeink, egyházközségünk megújítása az Eucharisztiában.
3. készületi év: „Az Eucharisztia forrás
a világ számára.” (MindenkiNEK)
Hittanos gyermekek az Oltáriszentség előtt
Misszió, küldetés, kilépés a világ felé.
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Az elsőáldozó-jelölt gyermekek szüleikkel
PLÉBÁNIAI KÉSZÜLETÜNK
Már plébániai lelkigyakorlatunk is az Eucharisztia,
mint fő téma köré rendeződött, de azóta is, a hittanév megkezdésével teljes gőzzel megkezdtük a felkészülés első tematikus évét: megújítani egyénileg a
kapcsolatomat az Oltáriszentségben jelenlévő
Krisztussal.
A felnőtt és nyugdíjas hittanok fő témája is a szentmise ill. az Eucharisztia, a fiatal házasok az
adorációs iskola alkalmait elmélkedik végig, és a
gyerek hittanórákon is megkezdődött a komolyabb
ismerkedés az Oltáriszentséggel: az óvodás és iskoRoland, aki fiatal felnőttként lás gyerekek hittanóráinak is havonta egyszer része
kéri a beavató szentségeket egy rövid szentségimádás, szentséglátogatás.
Nagy örömünkre ebben az évben 9 gyermek kezdte
meg a felkészülést a jövő évi első szentgyónására,
illetve az őszi elsőáldozására.
Jövő húsvétkor pedig egy
húszéves fiatal keresztelkedik meg templomunkban. A
tíz jelölt bemutatása a közösség számára egy novemberi
vasárnapi szentmisén megtörtént, ahol mindannyian
röviden bemutatkoztak és
tanúságot tettek hitükről,
amely az Oltáriszentség vételének vágya felé indította Elsőáldozásra készülünk - hittanóra
őket.
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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A felnőttek az adventi lelkinapon
is az Eucharisztia mélyebb megértésére vállalkoznak és természetesen majd a nagyböjti lekinap
is e köré fog felépülni.
Tanulni kell sokaknak a szentmise felfoghatatlan misztériumát, a
szentségimádás
értelmét
és
hogyanját.
Nagy várakozással készült plébáŐ az Úr
niánk apraja-nagyja a NEKTitkárság által kezdeményezett szentségimádási órára, melyre 2017. november 25-én került sor. A szervezők 20.000 ember egyidőben történő imádkozásának, szentségimádásának megszervezésére vállalkoztak, és ennek nyomon
követése érdekében előzetes
regisztrációt kértek a résztvevőktől. Nálunk közel 150-en
jöttünk össze, ami többszöröse a
szokásos pénteki szentségimádási részvételnek. Ez nagy
öröm, mert így sokan, akik talán
ritkábban jutnak el, most egy
órán át megtapasztalhatták Jézus lélekgyógyító jelenlétét. A
Százötvenen Jézus király körül
szentségimádás közben dicsőítő
gitáros énekek és orgonával kísért népénekek váltották egymást, egy hosszabb
szentírási részt és több, az Eucharisztiával kapcsolatos imát és elmélkedést is
meghallgathattunk a csendes percek közben. - C.V. Jézus,
Jézus te valóban itt vagy, ahogy ott voltál a tanítványaiddal.
Jézus, a szemem csak egy ostyát lát, de hiszem, hogy te itt vagy.
Jézus
Jézus,
Jézus Te azt mondtad: „Ez az én testem” hiszek a szavaidban.
Jézus,
Jézus aki jelen vagy az Oltáriszentségben, szeretlek Téged.
Jézus,
Jézus szeretettel tekintesz rám. Köszönöm.
Jézus,
Jézus te ki kiszolgáltattad magad értem és megmutatod nekem kezedet
és oldaladat.
Jézus,
Jézus amikor szétszórt vagyok, segíts, hogy gondolataim visszatérjenek
hozzád.
Jézus,
Jézus amikor nem érzek irányodban semmit, köszönöm, hogy Te akkor is
működsz bennem.
Jézus,
Jézus taníts meg engem, hogy téged szeresselek, hiszen te előbb szerettél
engem.
8
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www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Nálunk maradtál
Te mindig egyedül vagy a tabernákulumban. Mi meg szanaszét az
utcán, otthon, az iskolában, a hivatalban. Itt vagy köztünk, és mégis úgy
tűnik, mintha messze volnál, mert
kevés a szeretetünk, és nem képes
felfogni Téged.
Pedig ha az, amit parancsoltál, elevenen élne testvéreidben, nem volna
az az érzésük, hogy elhagynak
Téged, ha kilépnek a templomból. Az utcák és a tabernákulumok
ugyanoda vezetnének: Isten országába az emberek között!
Táplálj, Uram, testeddel minden reggel; de adj készséges szívet is
nekünk, hogy mielőbb eljöjjön az az idő, amikor életünk minden pillanatában jelenléteddel táplálhatsz. Nem, a föld nem maradt hideg
és puszta: hiszen Te nálunk maradtál! Mi is lenne életünkből, ha nem
rejtenének Téged a tabernákulumok?
Te egyszer eljegyezted az emberiséget, és hű maradtál hozzá. Imádunk Téged, Urunk a világ összes tabernákulumában. Köztünk vannak, értünk vannak itt. Nincsenek olyan távol, mint a csillagok az
égbolton, bár azokat is nekünk adtad. Mindenütt találkozhatunk Veled, csillagoknak és minden teremtménynek Királya! Hála Neked,
Uram, ezért a mérhetetlen ajándékért. A menny leszállott a földre. A
csillagos ég kicsi. A föld nagy, mert tele van hintve az Eucharisztiával: Isten velünk, Isten közöttünk, Isten értünk!
Isteni energia
A szentáldozásban észrevesszük, hogy a Te szereteted mindenki
iránt egyéni. Te mindenkinek egészen odaajándékozod magad.
Így a Te példád kijózanít abból az illúzióból, amelybe könnyen beleeshetünk, ha azt hisszük, hogy nagy művek szervezésével szolgálatot teszünk Neked, s közben elhanyagolunk Téged azokban, akikkel
minden percben találkozunk, mintha nem lenne közük hozzád.
Uram, a mindennapi szentáldozás ne csak arra segítsen bennünket,
hogy jók legyünk, hanem alakuljon át isteni energiává, hogy a vilá10
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got mozgósíthassuk a Te szolgálatodra.
Jézus nem maradt itt a földön,
hogy az Oltáriszentségben maradhasson velünk a föld minden pontján. Isten volt: isteni
mag, mely megsokszorozódva
gyümölcsöt hozott. Nekünk is
így kell meghalnunk, hogy
Jézus befogadására örömmel készülve
megsokszorozódjunk.
Kihallgatás a Mindenhatónál
A napnak legfontosabb, összehasonlíthatatlanul fontos pillanata az,
amikor Te a szívünkbe térsz.
Kihallgatás ez a Mindenhatónál. Mikor ott eléd tárjuk ezer szükségünket és minden ember gondját, mikor köszönetet mondunk természetfölötti és természetes adományaidért, mikor imádunk téged
és arra kérünk, üdvözöld nevünkben Édesanyádat, akkor érezzük,
hogy elérkeztünk a nap legkimagaslóbb pontjára. Megértjük, hogy
oly gyakran nem fogtuk fel, ki előtt állunk, és mi mindent tehettünk
volna édes-kettesben Istennel, lelkünk legbenső szobácskájában.
Jézus, ha Te a szívünkbe térsz, ez volna az a pillanat, amikor annyi
mindent kérhetnénk Tőled. De éppen azért, mert személyesen Te
magad jössz a szívünkbe, ez az a pillanat, amikor többé nincs mit
kérnünk.
/Chiara Lubich/

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Templomunk búcsúja
Október 7-én immár hetedik alkalommal rendezte meg plébániánk a
Rózsafüzért Imádkozók Országos
Találkozóját. A délelőtti programon
a szentolvasó elimádkozása után
Károly atya Szent II. János Pál pápa
tanítása alapján tartott előadást a
rózsafüzér imádkozás helyes módjáról: miért biblikus imádság a rózsafüzér, hogy lesz igazán lelke az
imánknak. A plébános megemlékezett a fatimai jelenés 100. évfordulójáról is, ahol a Szűzanya a rózsafüzér imádkozására hívott mindenkit.
Délután Pregitzer Fruzsina színművész tett tanúságot a híveknek. Vass
Albert, Dzsida Jenő, Reményik Sándor, Lázár Ervin verseket és vallásos témájú népdalokat hallhattunk tőle. A délután 3-kor kezdődött ünnepi szentmisét
Snell György esztergom-budapesti segédpüspök celebrálta a paptestvérekkel.
„Ez az a hely ahol összeér az ég a földdel, ahol az ember az Istennel találkozhat. Életünk minden fontos eseménye a templomban történik: elsőáldozás,
bérmálás, házasságkötés, papszentelés, szeretteink elsiratása” – kezdte szent-
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beszédét a püspök atya.
Snell György elmondta,
hogy mivel ez a templom a domonkosrendi
szerzeteseknek épült 102
évvel ezelőtt, ezért kapta
védőszentül a Boldogságos Szüzet: Rózsafüzér
Királynéját. A hagyomány úgy tartja, hogy
Szent Domonkos volt az elterjesztője ennek az imának.
„Bár a középkorban az emberek közül sokan nem tudtak írni, olvasni, de ismerték a hitüket, mert a rózsafüzér titkaiban megtalálható egész hitrendszerünk. Érezték, hogy ez az ima milyen hatékony. Szent V. Piusz
pápa hálából elrendelte a Rózsafüzér Királynője ünnepének megtartását, Lepantónál a török fölött aratott
győzelemért, melyet a rózsafüzér imádkozásának és a
Szűzanya segítségének tulajdonítottak.”
Snell püspök rámutatott, hogy a kommunista rendszerben minden keresztény egyesületet megszüntettek, de
a rózsafüzér társulatok túlélték ezt az időt is, mert a hatóságok nem tudtak mit
kezdeni azzal, hogy az emberek imádkoztak. A közösség akkor is élt, amikor
egyenként fohászkodtak. A nap folyamán valaki mindig imádkozott, amely
nagy ajándék volt mindnyájunk számára.
A szentmisében a plébánia rózsafüzér csoportjai tettek, illetve újították meg
ígéreteiket ünnepélyesen.
A zarándoklatra az ország több, mint hatvan plébániájáról, valamint Erdélyből is érkeztek hívek.
- Rózsásné Kubányi Andrea -

Rózsafüzér ígéretek megújítása
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Őszi zarándoklatunk
Pásztó - könnyező Szűzanya szobrok
Mátraverebély-Szentkút - nemzeti kegyhely
Máribesnyő - kegytemplom
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Egy 70 fős busszal és 6-7 személyautóval közel 100-an vettünk részt plébániai
közösségünk zarándoklatán. Öröm volt Mária elé vinni gondjainkat, életünket
és kérni közbenjárását szent Fiánál.
♦ „Hála és köszönet Istennek és a Szűzanyának a mai zarándoklatért… a
Szűzanya közelében lenni nagyon jó érzés volt. Nagyon szép élmény volt a
templomi közös imádkozás és éneklés, és ugyanígy a buszon történő Rózsafüzér-imádkozás és közös éneklés. Megint megtapasztalhattam a plébániai közösség tagjainak szeretetét, amit remélem én is viszonoztam. Köszönet Károly atyának a szervezésért, hogy ilyen szép élményben lehetett
részünk…”
♦ „Nagyon köszönjük a mai napot. Minden perce ajándék volt…”

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Gyalogtúra a Naszályra
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Mégis-gyalogtúra
Már-már úgy tűnt, elmarad a kirándulás: az időjárás előrejelzés esős,
borongós időt jósolt. Végül újra nekiveselkedtünk, és hárman, családias
hangulatban indultunk el a Prédikálószék felé, hogy megnézzük az új
kilátót, kilátást a Dunakanyarra.
Egyszerűen csak élveztük a napot,
egymás társaságát, Isten teremtett
világát.
Láttunk teknősbékát kőből, őzet igazából. A kezdeti sejtelmes ködöt gyönyörű napsütésben kalandos sziklamászás követte, szép ima, hozott finom
ebéd, lelki táplálék, beszélgetés.
Számomra a legtöbbet talán a mindvégig köztünk lévő egység adta.
Olyan jól éreztük magunkat, hogy
már csak szürkületben, végül teljes
sötétségben, kimerülve, mégis lelkileg
megújulva botorkáltunk le a hegyről.
- Rónaszéki Márci -

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Karitász életünkből
♦ Idős otthonokban tart
szentmiséket
Károly
atya hónapról -hónapra.
♦ Egy pék jóvoltából hetente érkezik pékáru,
melyet Karitász csoportunk csomagol szombatonként 18 órától(aki
szeretne, lehet csatlakozni) és oszt szét a
vasárnapi szentmisék
után sokak örömére.
Többen nem csak maguknak visznek belőle,
hanem ismerőseiknek,
szomszédaiknak is. Egy
valaki mesélte egyik
vasárnap, hogy siet haza, mert egy 4 gyermekes család számára is
visz hétről-hétre pékárut, akik már nagyon
várják mindig a vasárnapot, öröm számukra
hogy kaphatnak kenyeret és sok-sok más finomságot!
♦ November 19-én Szent
Erzsébet ünnepe kapcsán Karitász ünnepet
tartottunk.
A szentmisén imádkoztunk a Karitász a szolgálatért: „Segítsd Urunk, hogy Karitász csoportunk példája által fel tudja ébreszteni és
ébren tudja tartani a szolgáló szeretetet plébánia közösségünk minden tagjában!”
Családcsoportunk pedig megvendégelte idős vagy egyedülálló testvéreinket
és a Karitász önkénteseket. A következő levelet kaptuk:
„Mindnyájunk nevében írom, hogy köszönjük a mai meghívást az idei KARITÁSZ
18
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ebédre. Jó, hogy sokan összegyűltünk és együtt költhettük el az ebédet. Már a belépéskor nagy meglepetést szerzett a piros szívecskékkel hintett asztal látványa. A lelki feltöltődést Ágotától és Marianntól kaptuk - mindegyik történet nagyon szép volt. Köszönjük az ebédet, a sok finomsággal - innivalókkal, kávéval.
Volt játék. Volt ima - közelmúltban elköltözött Testvéreinkre
emlékezve. Jókat beszélgettünk,
nevettünk.
Mindnyájatoknak
köszönjük ezt a kellemes vasárnapot. Hogy lestétek a gondolatainkat - mit szeretnénk még? A
fáradozásotokat, a sok ötletet,
amivel szeretgettetek bennünket,
az ajándékokat... Harmincan ?
lehettünk - de az asztalfőn Jézus
ült biztosan. Jó volt ott lennünk
Veletek! Hála értetek - Isten fizesse meg minden lépéseteket!
Szeretettel István és Évi”
Családcsoportunk számára
közösségformáló volt ez a
szolgálat. Az ebéd közös
megtervezése, a menü, a lelki
program összeállítása. Nagyon jó hangulatban készültünk és tevékenykedtünk
együtt! Adtunk egy picit és a
„százszorosát” kaptuk vissza.
♦ Advent 3. vasárnapján,
Örömvasárnap újra lesz a
már hagyománnyá vált Adventi Karitász vásár. Várjuk a
kézműves tárgyakat és az
lédes vagy sós sütiket!

A Karitász nevében:

Balázs, Vera

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Egy időre búcsúzunk
Molnár Csaba
Az idén januárban néhányan a plébániáról
Rómába utaztunk egy kongresszusra. Minden
évben hozok valamint a kollégáimnak. Arra gondoltam, hogy most rózsafüzérrel lepem meg őket.
Nagy örömmel és szeretettel vásároltam. Károly
atya meg is áldotta mind a 31 darabot. Azt kértem
az Úrtól, azért is imádkoztam, hogy akinek adok,
annak a rózsafüzér ne csak egy tárgy legyen, hanem egy lelki kapaszkodó. Akkor még nem sejtettem, hogy nekem lesz rá a legnagyobb szükségem.
Hazajövetelünk után egy héttel kiderült, hogy a férjem daganatos beteg.
Ilyenkor egy keresztény rögtön azt kéri az Úrtól, hogy gyógyítsa meg, én is
ezt tettem. Aztán a vizsgálatokból kiderült, hogy lehet, hogy az Úrnak mégsem ez a terve?
Szinte még ki se csomagoltam a római út után, mikor pakolgattam a dohányzóasztalnál és az egyik rózsafüzér a kezem közé akadt.
Gondoltam, jó lesz ez ide az asztalra az ágyam mellé, (legalább itt is lesz
egy), ha kell, kéznél legyen. Azon az estén lámpaoltás után a kezembe is
vettem. Nem kezdtem el a rózsafüzért mondani, csak az ujjaim közé és a
tenyerembe vettem. Egy kis idő után azt éreztem, hogy béke, nyugalom és
melegség áraszt el. Éreztem a Mennyei atya közelségét, éreztem szeretetét,
éreztem, hogy simogat, hogy itt van velem. Olyan eufórikus hangulat fogott
el, hogy azóta is alig várom, hogy este legyen és ágyba kerüljek. Éjszaka, ha
felébredek, és nincs a rózsafüzér a kezemben, tapogatok a sötétben, keresem.
Megtalálva puszilgatom, gyengéden magamhoz szorítom. Így telnek el a
napok, és szép sorjában megértettem mindent a rózsafüzéren keresztül.
Elsősorban azt, hogy hol az én szenvedésem a Szűzanya szenvedéséhez képest, mikor végigkísérte Fia elvesztésének útját. Én például tudom simogatni a férjem kezét, amit a Szűzanya nem tehetett meg, elmondhatom, hogy
mennyire szeretem, amit Szűzanya akkor nem mondhatott el. Ebben a nagy
kereszt-cipelésében nem bánkódom, sírok, hanem örülök, hogy még van
nekem. Mi ez, ha nem a Jóisten nagy kegyelme, mi ez, ha nem a Jóisten nagy
ajándéka. Megértettem azt is, hogy létezik feltámadás, hogy én nem a férjemet, hanem Jézust ápolom, neki segítek, ővele beszélek. Máriának érzem
magam, mikor esténként enyhén a lábát masszírozom.
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És már most béke, nyugalom van a lelkemben, ha arra gondolok, hogy Úr
hamarosan magához szólítja. Tudom, hogy a legjobb kezekben lesz.
Azt, hogy én ezt így elfogadom, megértem, tudok róla beszélni, a dohányzóasztalomon lévő rózsafüzérnek köszönhetem.
Mikor e fenti sorokat papírra vetettem, még nem tudtam, hogy egy hétre
rá az Úr magához szólítja Csabát. Az utolsó öt napot kórházban töltöttük. Ez
az öt nap felejthetetlen. Lelkileg még jobban közel kerültünk egymáshoz.
Istennek legyen hála, hogy foghattam öt napon át a kezét, puszilgathattam,
elmondhattam, hogy mennyire szeretem. És az együtt töltött napok, órák,
pillanatok megértették velem, hogy mit is jelent egy test - egy lélek.
Továbbra is öröm, béke, és sok-sok hála van a lelkemben. Hála az együtt
töltött 31 évért, hála, hogy Ő lehetett a férjem, hála a gyermekünkért, hála a
megélt szép pillanatokért, hála, hogy a legmélyebb válságokban is kitartottunk egymás mellett, és hála Károly atyának, hogy Csaba kegyelmi állapotban indulhatott a Jóistenhez!
- Elza -

Toporczy Miklós
Kedves Miklós, nagyon fájt a hír, hogy elmentél…
A Szent Erzsébet napi ebéden tudtuk meg sokan, hogy
már az Atyánál vagy. Sokat szenvedtél az elmúlt években, emlékszem utolsó beszélgetésünkre, könnybe lábadt szemedre, a fájdalomra, ami szavaidból kicsengett. Most nekünk könnyes a szemünk, nekünk fáj,
hogy már nem vagy itt.
Legtöbbször a Cházár András utcában futottunk össze. Sokszor megálltunk
néhány szóra, röviden elmondtuk, mi újság, ki hogy van, hova igyekszik éppen. Ha a templomban találkoztunk, mindig odaléptél megkérdezni, hogy
mi van velem. Hosszabban a pécsi zarándoklaton beszélgettünk először, itt
tudtam meg több mindent rólad. Például azt is, hogy nem csak itthon, hanem
az NDK-ban is dolgoztál könyvkötőként.
Anyukád halála után nehezen találtad a helyed. Lassan mi, RoKisok lettünk
a második családod. Megosztottad velünk örömeidet és nehézségeidet, elláttál minket újsággal, részt vettél a közösség együttlétein, és az utolsó időkben
minden nap ott voltál a szentmisén. Mint aki hazakészül …
Kedves Miklós, Isten veled! - H. B. www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Győri Jenőné Piroska
2003-ban Zuglói lakos lettem és rögtön megkerestem a Plébániámat. Piroskával a Domonkos templomban találkoztunk. Akkoriban még az oratóriumban voltak a szentmisék, szentségimádások,
rózsafüzér imádságok. Nagyon jó volt újra közösségben
imádkozni, egy új ismerőssel,
Piroskával.
Ő mindig ott volt. Hamarosan megtudtam, hogy közeli
szomszédom is (egy hozzám közeli házban lakott), egyfelé
mentünk, sokat beszélgettünk. Később már megbeszéltünk
találkozási helyet is – Semsey u. és Ilka u. sarok -, és együtt
indultunk a templomunkba. Ismert mindenkit és sokat mesélt a templomba járó társairól. Oszlopos tagja volt a templomba járóknak és Ő vezetett be engem is a közösségbe. Neki köszönhettem, hogy tudtam az imádkozó társaim nevét,
hovatartozásukat. Neki köszönhettem a rózsafüzér társulati
tagságomat. Nem volt egyszerű a bekerülés, Ő mindig nagyon biztatott.
Amikor jött Károly atya, hamarosan már a gyönyörűen felújított templomban imádhattunk az Istent. Nagyon örült Piroska is az újonnan átadott templomnak. Mondta, hogy most már majd többen imádkozhatunk együtt. Nagyon szerette a rorátés szentmiséket. Ott volt az adventi koszorúkötés összejöveteleken is.
Piroska mindig naprakész információval rendelkezett a ROKI eseményeket
illetően. Rendszeres olvasója volt a templomi lapnak, járt nyugdíjas hittanra,
ROKI délutánra , szerette a társas-, és a kártyajátékokat. Szeretett zarándokolni és szerette az együtt töltött lelki napokat, amelyekre mindig pontosan felkészült. Isten Veled, Piroskám!
- Merényiné Lídia -

A halál nékem nem fekete börtön,
nem fázlaló, nem is rút semmiképpen:
egy ajtó bezárul itt-lenn a földön,
s egy ajtó kinyílik ott-fenn az égen, ez a halál.
/Gárdonyi Géza/

ADJ URAM ÖRÖK BOLDOGSÁGOT HALOTTAINKNAK!
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Az egyre népesebb Boldog Gizella kör
A Boldog Gizella kör, miközben hétről-hétre jó hangulatban plébániánkért tevékenykedik (ágytakarók
kötése, varrás, vasalás stb.),
Rózsafüzér királynéja ünnepe után megújította imaéletét is.
II. János Pál pápa apostoli
levelének olvasásával egészítjük ki a közös egytized

rózsafüzér imánkat.
Szakaszról szakaszra haladunk. „A rózsafüzér nagyon kedves imádságom. Csodálatos imádság! Csodálatos az egyszerűsége és a mélysége. Ugyanis az Üdvözlégy Mária szavainak mondása közben elvonulnak lelki szemeink előtt Jézus Krisztus életének
fő eseményei. Ezen események az örvendetes, fájdalmas és dicsőséges titkok összességét
adják, s eleven közösségben kapcsolnak Jézussal
– mondhatnánk - az Ő
anyjának szívén keresztül. Ugyanakkor szívünk
belefoglalhatja a rózsafüzér e tizedeibe mindazt,
ami egy személy, a család, a nemzet, az Egyház
és az emberiség életét
alkotják. Az egyéni gondokat, a felebarát, s különösen a hozzánk a szívünkhöz közelebb állók gondjait. Így a rózsafüzér egyszerű imádsága adja az emberi
élet ritmusát.”
Nem olvastuk tovább, hiszen volt mit befogadnunk, átismételtük a hallottakat
és nemcsak elmondtuk már, hanem ima közben elmélkedtünk is a kimondott
szavakon. A rózsafüzér egyszerű ima, közösségbe kapcsol Jézussal, Szűz Mária szívén keresztül.
Szívünk belefoglalhatja az egyéni gondokat és a szívünkhöz közel állók gondjait. De jó.
/Bágya Ferencné Andrea/
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Éljük az igét!
2017. december: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.” (Lk 1,38)
Váratlan látogató érkezik egy fiatal lányhoz palesztinai otthonába, a hatalmas Római Birodalom egyik eldugott kis
falujába, és ez teljesen felkavarja őt: Isten hírnöke egy meghívást közvetít, amelyre választ vár.
„Örülj!” – köszönti őt az angyal, aztán föltárja előtte Isten
ingyenes szeretetét iránta, és az együttműködését kéri az
emberiségről szóló tervének megvalósításához.
Mária meglepődve és örömmel fogadja az Úrral való személyes találkozás
ajándékát, és egészen átadja magát a még ismeretlen terv megvalósításához,
mert teljes mértékben bízik Isten szeretetében.
Íme, itt vagyok! – válaszolja nagylelkűen, és ezzel Mária határozottan az Úr
szolgálatába áll, de az emberek szolgálatába is, mert mindnyájunknak ragyogó példát mutat, hogyan engedelmeskedjünk Isten akaratának.
„Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.”
Az evangéliumnak erről a mondatáról elmélkedve Chiara Lubich így írt:
„Terveinek megvalósításához Istennek olyan emberekre van szüksége, akik
teljes alázattal és a szolga készségével bízzák rá magukat. Mária – mint igazi
képviselője az emberiségnek, amelynek sorsát magára vette – ezzel a cselekedetével teljes mértékben teret enged Isten teremtő működésének. »Az Úr szolgálója« kifejezés viszont azon kívül, hogy alázatról tanúskodik, nagyon nemes
rangot is jelent. Az üdvtörténetben Isten nagy és neves szolgái, Ábrahám, Mózes, Dávid és a Próféták kapták ezt a nevet, Máriának ezekben a szavaiban
teljes nagysága is kifejezésre jut.”
„Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.”
Mi is felfedezhetjük az életünkben Isten jelenlétét, és meghallhatjuk azt a
„szót”, azt az „igét”, amelyet hozzánk intéz, hogy meghívjon szeretetterve
egyik elemének megvalósítására a történelem jelen helyzetében és pillanatában. Törékenységünk és képtelenségünk érzése akár meg is akadályozhatna
ebben. Halljuk meg mi is az angyal szavát: „Istennél semmi sem lehetetlen” ,
és inkább az Ő erejében bízzunk, mintsem a magunkéban.
Ez a tapasztalat fölszabadít a korlátaink alól, és már nem fogjuk azt gondolni,
hogy elegek vagyunk önmagunknak, hanem felszínre hoz bennünk olyan
erőt, olyan tartalékot, amelyre magunk sem gondoltunk volna, és végre képessé tesz arra, hogy valóban szeressünk.
Egy házaspár meséli: „Házasságunk kezdetétől fogva nyitva állt otthonunk a
kórházban lévő gyerekek családtagjai előtt. Több mint száz család fordult meg
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nálunk, de mindig arra törekedtünk, hogy otthon érezzék magukat. Gyakran
a Gondviselés is segített, hogy anyagilag győzzük ezt a befogadást, de előbb a
mi készségünkre volt szükség. Legutóbb kaptunk egy nagyobb pénzösszeget,
és úgy gondoltuk, hogy félretesszük, mert valakinek biztos szüksége lesz rá.
Így is lett, hamarosan egy újabb kérés érkezett hozzánk. A szeretet játéka ez
köztünk Istennel, s a mi részünk csak annyi, hogy benne legyünk a játékban.”
„Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.”
Chiara gondolata segíthet bennünket, hogy megéljük ezt az evangéliumi mondatot. Arról szól, hogy Máriához hasonlóan mi is fogadjuk be az Igét: „… teljes készséggel és tudva, hogy nem emberi szavakról van szó. Mivel Isten igéje,
ezért Krisztus jelenlétét hordozza. Tehát az ő igéjében Krisztust fogadjuk magunkba. Valósítsuk meg tehát pillanatról pillanatra, tettre készen. Ha így
élünk, akkor a világ újra Krisztussal találkozhat korunkban is a városok utcáin, Krisztussal bennünk, akik ugyanúgy öltözködünk, mint a többiek, ott dolgozunk az irodákban, iskolákban, találkozhatnak vele a legkülönbözőbb helyeken az emberek között.”
A karácsonyi készület időszakában próbáljunk mi is Máriához hasonlóan egy
kis időt szentelni arra, hogy „kettesben” legyünk az Úrral, esetleg egy evangéliumi szakasz elolvasásával.
Próbáljuk meg felismerni a hangját a lelkiismeretünkben, melyet megvilágosít
az Ige, és érzékennyé teszi a testvéreink szükségleteire.
Tegyük föl magunknak a kérdést: Miként tudnék ma Jézus jelenléte lenni,
hogy ott, ahol élek, az emberek az én hozzájárulásom által is valóban egy családként élhessenek?
„Íme, itt vagyok” – ha ez lesz válaszunk, akkor lehetővé tesszük, hogy Isten a
béke magjait hintse szét körülöttünk, és a szívünkben egyre nagyobb örömet
érezhessünk. - Letizia Magri -

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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NAPTÁ R U N K
DECEMBER
1. Elsőpénteki havi szentségimádásunk
2. Adventi koszorúkötés +
közös gyertyagyújtás
3. Elsővasárnapi közös rózsafüzérünk
4. Az első hajnali mise (6-kor)
9. Adventi lelkinapunk (9-től)
14. Filmklub
16. Nagytakarítás
NAPTÁ‐
(templom+plébánia)
R Ua délelő0i
N K 10 órai
24. Pásztorjáték
szentmise után
Szenteste nincs mise!
Karácsony ünneplése:
Éjféli mise 24.00 órakor
2525-26. Szentmisék 10 és 18 órakor
28. Ige-kör
31. Szent Család ünnepe
(családok megáldása)
De. 10-kor évvégi (szilveszteri)
hálaadás
2018. JANUÁR
1. Szűz Mária, Isten anyja ünnepe.

(Kötelező szentmise)

A béke világnapja
6. Urunk megjelenése, Vízkereszt

(Kötelező szentmise)

7. Roki-délután (Benne beszámoló
Dél-Koreáról - Capdebo Ákos)
14. Elvándorlók és menekültek
világnapja
27. Gyalogtúra
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Túrmezei Erzsébet:
JÖN A MEGVÁLTÓ!
Jön a Megváltó,
meleggel, fénnyel
tölti be házunk!
Csak jól vigyázzunk,
hogy észrevétlen
el ne haladjon,
s itt ne maradjunk
mi a sötétben!
Szép karácsonyfa
nem elég nékem.
Nem elég semmi.
Jön a Megváltó:
Őt magát vágyom
szívembe venni.
Olyan lesz akkor,
mintha minden nap
karácsony lenne!
Puha jászolként
vár a szívem rád:
Végy, Uram Jézus
lakozást benne!

Imádkozzunk!
A PÁPA EGYETEMES IMASZÁNDÉKA:
DECEMBER: Az idősekért, hogy családjuk és a keresztény közösségek által támogatva bölcsességeikkel és tapasztalataikkal együttműködjenek a hit továbbadásában, és az új generációk nevelésében.
Az Élet Igéje
DECEMBER: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd
szerint.” (Lk 1,38)

SZÁLLÁST KERES A
SZENTCSALÁD
A korábbi évek gyakorlatának
megfelelően az idei adventben is
útnak indul a Szentcsalád képe,
a családok látogatják egymást,
elviszik egymáshoz Krisztus szeretetének jelét.
Bíztatjuk a testvéreket, hogy aki
a listára nem fért fel, az kép nélkül is induljon el, látogassa meg
testvéreit, ill. hívja meg őket o0honába közös imádságra, beszélgetésre! Ismerkedjünk egymással, szeressük egymást, hiszen
Jézus óta mindig ez volt a keresztények ismertetőjele:
„Nézzétek, hogy szeretik egymást!” Legyen nálunk is így!

A plébános imaszándékai
a rózsafüzér csoportok részére
DECEMBER
ÖRVENDETES
Hogy bennünk és közösségünkben is megszülessen Jézus.
VILÁGOSSÁG
- Hogy adventben minél több találkozásunk legyen Jézussal.
FÁJDALMAS
- Hogy egymásban felismerjük és
befogadjuk Jézust… a Szent Családot.
DICSŐSÉGES
Hogy az idei Karácsony minél többek számára új születés legyen a
keresztény élet terén.

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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SZENTMISÉK RENDJE
TEMPLOMUNKBAN

S

:

♦ Plébániai

közösségünk havi közös
szentségimádása:

V[\QVT[]

minden elsőpénteken
- az esti szentmise után ½ 8-ig

de. 10 óra

(ez plébániánk fő szentmiséje)

és 18 óra

H^_Z`aT[]S \abT_WS\^Z:
Sze és Szo reggel 7 óra
H, K, Cs, P: este 6 óra
ADVENTBEN HAJNALI MISÉK:
HÉTKÖZNAPOKON
(H-Szo) REGGEL 6 ÓRAKOR

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.

♦ 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

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
TOPQRRS STUOVWQXSYZ
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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