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KÖZÖSSÉG-NEK
A NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS
KONGRESSZUSRA KÉSZÜLVE

Pünkösdig főleg a közösségre fókuszálunk. Eleve közösségre vagyunk
teremtve, szentháromságos életre.
Csak akkor teljesedhet ki az életem,
ha ezt figyelembe veszem, ha nem
KÖZÖSSÉG
zárkózom magamba, ha szem előtt
tartom Jézus új parancsát:
Szeressétek egymást! Ehhez egyedül,
magamba zárkózva kevés vagyok.
Közösséget kell élnem, közösségben
kell élnem másokkal. Az Eucharisztia közösséget szülő szentség. Az egy
kenyér egy testté tesz bennünket.
Az Advent, az új egyházi év újabb meghívás. A hajnali szentmisék különleges
varázsa is alkalom a krisztusi közösség építésére. Már „hajnalban” együtt lehetünk Jézus körül, hogy aztán ebből – Jézusból – élve folytathassuk napunkat.
Természetesen sok más lehetőség is van számunkra, hogy építsük a közösséget,
Krisztus Titokzatos Testét, plébániai közösségünket, Egyházunkat…
Áldott, közösségépítő szent időt, ádventet kívánok
plébániai közösségünk minden tagjának!

Károly atya

Adven programunk 2018
ADVENT
1. vasárnapja
12.03.
hétfő
12.04.
kedd

Átgondolom, neheztelek-e valakire, vagy rám valaki,
imádkozom érte és keresem a kibékülést vele.

12.05.
szerda

Ma Isten szeretetének közvetítője leszek minél több
felebarátom és családtagom számára.

12.06.
csütörtök

Ma ajándékozzak: időmet, kétkezi segítséget, egy jó
szót, odaﬁgyelést, megbocsátást.

12.07.
péntek
12.08.
szombat

Ma különösen is tudatosítom, hogy Jézus jelen van az
Oltáriszentségben. Részt veszek a ma esti elsőpénteki
szentmisén és szentségimádáson.
A Szeplőtelen fogantatás ünnepén Mária életéről elmélkedem és igyekszem Máriát követve ma én is
„szeplőtelenül” (bűn nélkül) élni.

ADVENT
2. vasárnapja

Összeszede@en, minden más tennivalót félretéve részt
veszek plébániánk lelki napján. Testvéreim felé
irgalommal és megértéssel fordulok.

12.10.
hétfő

Bűnbánat – alaposan felkészülök és a hét során elvégzem karácsonyi szentgyónásomat, keresem a hibáim,
bűneim konkrét jóvátételének lehetőségét.

12.11.
kedd

Milyen aggodalmak, félelmek élnek bennem? Imában
az Úr szerető gondviselésére bízok mindent.

12.12.
szerda

Ma felhívok vagy meglátogatok egy idős rokont vagy
magányos testvért - érdeklődöm utána, odaﬁgyelek rá.

12.13.
csütörtök

Átgondolom mit jelent számomra a hitem. Ma tudatosan keresem a jót embertársaimban és hálát adok érte.

12.14.
péntek
12.15.
szombat
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Közös ima: az idei adventben legalább hetente egyszer
együ@ imádkozom a családommal, hetente egyszer
pedig közösségemmel.
Kritizálás, pletykálkodás, megszólás helye@ ma a jót
keresem mindenkiben:
dicséret, köszönet, elismerés
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Imádkozom és böjtölök, és ezt a napot felajánlom
közösségünk egy konkrét tagjáért.
Hogyan tudnék jót tenni a rászorulókkal? Élelmiszer,
vagy ajándék csomagot készítek a szegények számára.

ADVENT
3. vasárnapja

Pihenéssel és családomra való odaﬁgyeléssel, közös
családi imával ünneplem az öröm vasárnapját.

12.17.
hétfő

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

12.18.
kedd

Ma egész nap ez az öröm visszhangozzék bennem:
„Velünk az Isten.” Okozzak ma örömet valakinek!

12.19.
szerda

Időt keresek és találok a csendre, hogy az Úr előkészítse bennem az ünnepet.
A tavalyinál szerényebben költekezem: ajándékok,
ételek, díszítés. Amit így megspóroltam, abból
adakozok a szegények javára.

12.20.
csütörtök
12.21.
péntek

Ma türelmesen és örvendezve végzem a dolgom, nem
idegeskedem. Elimádkozom egy tized rózsafüzért.

12.22.
szombat

Megváltoztatom gondolkodásomat: tudatosítom
magamban, hogy jó és rossz te@eim is hatással vannak
egyházam minden tagjának életére.

ADVENT
4. vasárnap

Imádkozom az egyedülállókért, özvegyekért:
nehézségeikben kapjanak hitet, reményt és bátorítást.
Imádkozom plébániai közösségünkért.

12.24
hétfő

Mai napom felajánlom azért, hogy közösségünk
minden tagjának szép ünnepe legyen, valódi találkozás legyen a közénk jö@ Istennel.

„Őt előre hirdette a próféták szózata, és kimondhatatlan szeretettel
hordozta a Szűzanya, az Ő közeledtét jelezte Keresztel János, majd
bizonyságot tett arról, hogy már hozzánk érkezett.
Ő megadja nekünk, hogy születésének ünnepét örvendezve várjuk,
és így imádságban virrasztva, dicséretében ujjongva találjon minket…”

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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ADVENTI KÖNYÖRGÉSEK
Mindenható, örök Isten,
önts híveid szívébe szent elhatározást,
hogy jótettekkel siessünk a közelgő Krisztus elé,
ő pedig egykor jobbjára állítson minket országában,
és mindnyájan együtt örvendjünk
a boldog örökkévalóságban.
Mindenható, irgalmas Istenünk,
segíts, hogy szent vágyakozással siessünk Fiad elé.
Örök bölcsességeddel nevelj minket,
hogy evilági elfoglaltságaink
ne akadályozzanak találkozásunkban szent Fiaddal.
Urunk és Istenünk,
megpróbáltatásainkban bizalommal fordulunk hozzád:
engesztelődjél meg és segíts jóságosan,
hogy megszabaduljunk a múlt bűneitől,
és vigaszt találjunk Fiad eljövetelében.
Urunk, Istenünk, hallgasd meg kegyesen néped kérő
imáját. Örvendezve várjuk Egyszülöttedet,
aki emberi testben eljött közénk.
Add, hogy amikor dicsőségben újra eljön,
elnyerjük tőle az örök élet jutalmát.

Krisztus Király ünnepére
Óh, ha király lehetnék
Hatalmammal élhetnék.
Mindig ura lehetnék
Magamnak!
Eltűrném, ha bántanának
Szeretném azt, ki bosszant
S nem látnám meg senkiben
A rosszat.
Feledném a fájdalmakat,
Sűrű kudarcaimat,
Melyek szomorítanak
Sokakat.
De hisz király lehetek,
Ha Téged Uram követlek
Utadon.
Úrrá leszek magamon
És életemet másokért
Áldozom.
/Gyenesné M./
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Jegyes-ifjúházas-fiatal házas hittan

Babák és mamák

Egymillió gyermek imádkozta a
rózsafüzért a békéért Ferenc pápa
felhívására - a rokis gyermekek is
csatlakoztak a kezdeményezéshez
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Mire ajánlo ügyelnünk a közösség építésében?
A helyes kommunikáció fontossága. Az első és legfontosabb. Pici korunkban
elkezdjük magunkra szedni és kialakítani azokat a kommunikatív képességeket, amelyek segíteni vagy hátráltatni fognak az életünk során. Ez irányú tanulmányunk első és legnagyobb anyagát a szüleinktől sajátítjuk el. Az ő tudásuk alapján formáljuk meg azokat az alapokat, amelyekre aztán építhetünk.
Azt mindig érdekes látni, amikor felnőtt embereknek hiányosak az ismeretei
ezen a téren. Beszólongatások, duzzogások, odamondogatások jönnek, mennek, mint egy óvodai homokozóban. Ennek a problémája egyébként nem csak
a közösségben jelentkezik majd, hanem az adott személyek családjában is,
hisz ezeket a foghíjas viselkedési mintákat örökítik tovább a gyermekeiknek.
A másik személy tisztelete. Elengedhetetlen magatartás, mivel egy közösség
sokszínű és változatos emberek gyülekezete. Ettől működik, hisz mindenki a
maga módján, a saját tudásával, egyéni értékeivel tesz hozzá a csapathoz.
Azonban csak akkor válik ez az erősségévé a társaságnak, ha a résztvevők
elismerik egymást, és tisztelettel viszonyulnak a társaikhoz. A vélemények
eltérőek, a habitusok mások, de ez rendben is van, amennyiben ezt a tagok el
tudják fogadni, és egy irányba tudnak nézni. Nem kell mindig mindenben
egyetérteni, mert az a teljes meghasonulás, mindössze a különbözőségek ellenére azonos irányba kell tolni a szekeret. Tisztelet nélkül nincs egység, egység
nélkül pedig igazi közösség sincs.
Aktív és passzív tagok. Ha már
az eltérésekről volt szó, akkor ismerjük fel az emberek közösségben betöltött szerepét is. Jórészt a
vérmérséklettől függően vannak
vezető alkatúak, a hangadók, és
vannak, akik inkább követők, és
nem igazán kezdeményezők.
Minkét típusra nagy szükség van.
Csak figyeljünk oda, nehogy szereptévesztésbe kerüljünk. Ha valaki vállalja az irányító funkcióját, akkor ezzel
vállalja a felelősséget, és az esetleges népszerűtlen döntést is. Ne akarjon mindenkinek a kedvére tenni, tartsa magát ahhoz az irányvonalhoz, és elképzeléshez, amiben együttesen megállapodtak. Mindig lesznek zavaró tényezők,
új szempontok, tudni kell mérlegelni és a közösség érdekeit nézve választani.
Jó, ha a csapat vezető embere nem csak szeret, de tud is kommunikálni, mert
így elejét veheti a megbántódásoknak, a szétzilálódásnak. Az aktívabb tagok
annak örülhetnek, hogy kiélhetik a kreatív és alkotó hajlamaikat, a passzívak
meg annak, hogy helyettük sok dolgot elintéznek buzgó csapattársaik. Ügyel6
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jünk rá, ha passzívabb tagra
bízunk nagyobb szervezettséget
igénylő feladatot, akkor ott felmerülhetnek pontatlanságok,
hiányosságok.
Járuljunk hozzá a közösség
életéhez. Mint említettem, mindenki fontos része az adott társaságnak. Vállaljunk hozzánk
méltó és illő feladatot, akár passzív, akár aktív típusok vagyunk. Azonban
amit felvállaltunk, annak maradéktalanul tegyünk is eleget. A pontosságunk,
a határidők betartása, mind azt mutatják, hogy számíthatnak ránk, megbízhatók vagyunk, és értékeljük a közös erőfeszítést. Nagyszerű érzés az, amikor
emberek együttes energiával létrehoznak, alkotnak valamit és tettüket siker
koronázza. A közösen elért eredmény élménye pedig fokozza az összetartozás
érzetét. Összefogva erősebbek, okosabbak, produktívabbak vagyunk, mint
magányosan.
Ne legyünk megosztók. Mindig felmerülnek súrlódások, ez elkerülhetetlen.
De ne essünk abba a csapdába, hogy bomlasztókká válunk és aláássuk mások
tekintélyét csak azért, mert nem nekünk van igazunk. Szomorú, amikor valaki
szétzilál egy szervezetet, mert az nem a szája íze szerint működik. Egy közösség érdekei mindig előbbre valóbbak, mint az egyéné. Ezért nem is kell, hogy
mindenki ínyére legyen. Meg kell találni a középutat, hogy hangulatában és
hatékonyságában is hatásos legyen a társaságunk, de ez azzal jár, hogy az ember időnként kompromisszumot köt, a háttérben marad, és nem szít személyes ellentéteket.
Hagyjuk másnak is learatni a babért. Nehéz megérteni és elfogadni, de olykor másoknak is lehetnek hasznos ötletei, hagyjunk nekik is teret. Ha így teszünk, és minél többen mondhatják el magukról, hogy gyakorlatban is hozzájárulnak a csapat életéhez, azzal növekszik az egyéni önértékelésük is. Ez pedig emeli a team jó kisugárzását, örömtelibbé teszi az odatartozást.
A közösségbe tartozás egyszerre jelent kötelezettséget és rugalmasságot.
Alkalmazkodnunk kell, de ha számunkra értékes a környezet, akkor ez nem
kényszert, hanem hasznos, tartalmas és kedélyes időtöltést, foglalatosságot
jelent. Rajtunk múlik, mennyire vagyunk befogadók és kooperatívak. Ám átültetve a gyakorlatba ezt a néhány társas együttműködésben jól működő elvet, gördülékenyebb kapcsolatokat alakíthatunk ki a számunkra fontos szervezetekben. És akkor beigazolódik Aharon Appelfeld gondolata; „Ha az
egyén a közösség javáért dolgozik, felemeli azt, és maga is felemelkedik vele
együtt.” /Braun Lajos/
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Te miben hiszel?
Az idei hittanosév első felnőtt hittanján (18-65 évesek) feltettük a kérdést: Te miben hiszel, mit
jelent számodra a hit? Ha téged személyesen megkérdeznek, mit válaszolnál?
Íme válogatás nélkül egy pár - a hittanon leírt - válasz.
„Rábízom magam az Isten
szeretetére.”
„Hiszem, hogy Isten teremtett engem, és az egész világot. Hiszem, hogy Jézus élt
és meghalt értem, szeret
minket.
Hiszem,
hogy
szemet szemért helyett
elhozta a szeretet törvényét. Hiszem, hogy van élet a halál után, és azt is,
hogy lehet, többször jövünk vissza, míg megtanuljuk a leckét.”
„Mélységes, legalapvetőbb meggyőződés Istenben.”
„Igen, én hiszek! A hit számomra az élet. Jézus a szeretet, és nélküle nem
érdemes élni. Mindent neki köszönhetek. Hála érte!”
„Megvallom Jézust, a tanításait próbálom megérteni és követni. Cselekedeteimnél sokszor rágondolok, Ő mit tenne. Hoppá, ezt megteheted?”
„Számomra biztonságot jelent, hogy Jézus legyőzte a halált, és van Mennyország, és ami igazán értékes, és nem múlik el, az nála van.”
„Tetteket, Jézus követést, szentháromságos életet, egyházat, közösséget.”
„Istennek tetsző módon igyekszem élni. Megtartom Isten parancsait, az
embereket igyekszem legalább úgy szeretni, mint saját magam. A napi
teendőimet, munkámat felajánlom szolgálatként Istennek és embertársaimnak (reggeli imámba foglalom). Havonta, de inkább kéthetente gyónok.”
„Hiszem, hogy Isten irányítja az én és a családom életét. Hálát adok a jó
dolgokért, segítséget kérek a rosszban, bánom, ha hibáztam. Van még mit
tanulnom ahhoz, hogy jó választ tudjak adni erre a kérdésre, ez az egyik oka
annak, hogy hittanra járok.”
„Hiszek Istenben, ezért betartom a Bibliában leírt szabályokat.”
„Számomra a hit azt jelenti, hogy Isten akarata szerint szeretem a felebarátomat, mint önmagamat.”
„A Szentírás tanítása szerint élek, aszerint gondolkodom. A szeretetet
vallom, a szeretet alapján élem az életem, szeretem az embereket. Nem
hiszek a gyűlölködésben, a gonoszságban. Örömmel tartozom a közösséghez, boldog vagyok, hogy egy nagy egész része lehetek. Vágyom rá, hogy
Jézus és az ő tanításai a mindennapjaim szerves részei legyenek.”
8
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„Tudom, hogy van Isten, szeretem őt, leborulok előtte és igyekszem az
akaratát tenni, őt látni mindenkiben és mindenben. Bármi történik, tudom,
hogy Isten szeret engem!”
„Ami a hitvallásban áll. Van lehetőségem újrakezdeni, mert Jézus szeret és
megváltott. Nincs más dolgom, csak őt választani. (Ez az utolsó, ami még
nem megy).”
„Az életem során legtöbbször megtapasztaltam az „Égiek” segítségét.
Elmozdítottak a „holtpontról”. Kértem, és utat mutattak. Volt, amikor már
teljesen kétségbeestem. Imádkoztam, imádkoztak értem. Megszületett a
megoldás, ami tökéletes volt.”
„A tízparancs és a nyolc boldogság alapján igyekszem élni, mert így van
értelme az életnek. Nem keseredek el a nehézségekben annyira, mintha
nem hinnék. Hallgatok a Szentlélekre.”
„Feltétel nélkül elhiszem, hogy Jézus él! Próbálom Isten akaratát teljesíteni
mindenben.”
„Hiszem, hogy Jézus megváltott és létezik a Mennyország, ahol engem is
vár. Hiszem, hogy Isten irgalmas, és végtelen szeretete van.”
„Mindent. Isten az egyedüli valóság. Igyekszem az Úrral minél inkább egységben létezni, az Ő végtelen szeretetére és irgalmára méltónak lenni.
Magam is szeretetté válni, Őt szolgálni és Rá hagyatkozni, amennyire tőlem
telik, és amennyire mindezt a Szentlélek kegyelme és egyesítő ereje megadja számomra.”
„Hiszem, hogy kérhetek és megkapom, hálát adhatok és meghallgattatik.
Sosem vagyok egyedül, Jézus mindig jelen van.”
„Bizalommal vagyok egy ismeretlennel szemben.”
„A szeretetben, aki Isten, aki szeretetből teremtett, és gondoskodik rólam,
Jézusban, aki meghalt értem és feltámadt, felment a mennybe, de az
Eucharisztiában velünk maradt. + A Hiszekegy minden szava.”
„Hiszem, hogy van mennyország és pokol, aminek a lehetősége nyitva áll
mindannyiunknak. Hiszem, hogy Isten mindenkit meg akar menteni, és
senki sincs eleve kizárva. Ezzel az Istennel lehet személyesen is kapcsolatot
tartani, beszélni vele. Hiszem, hogy Isten a legjobbat akarja mindenkinek.”
„Le van írva a Hiszekegyben.
Van örök élet és oda tartunk.”
„Hiszek Isten létében, Jézus
istenségében, elfogadom Jézus
tanítását, eszerint igyekszem
élni, hiszem mindazt, ami a
Hiszekegyben szerepel.”

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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A Nemzetközi Eucharisz kus Kongresszusra készülünk
A 2020. szeptemberében tartandó Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus (NEK) 2. felkészülési évének közepén járunk.
A Mária Rádióban október 7-én plébániánk NEK-küldötteivel,
Pintérné Gajári Andreával és Capdeboné Szabó Viktóriával
beszélgett Barlay Gábor NEK-készületünkről.
Ebből az interjúból idézünk fel néhány gondolatot.
- Hogyan zajlik plébániátokon a NEK felkészülés?
P.A.: Igazából nálunk adottak voltak az alapok, sok
felnőtt hittan és közös program van, és volt heti
rendszerességgel szentségimádási alkalom is. Első
körben nem külön programokat szerveztünk, hanem a plébánosunk vezetésével a meglévőket
alakítottuk át még inkább Eucharisztia központúvá.
Az első felkészülési évben a hittanok az Eucharisztiáról, a szentmiséről szóltak, a lelkigyakorlatok, a lelkinapok középpontjában is ez állt. A hittanos gyerekeket is többször átvittük a templomba szentségimádásra.
C.V.: Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a plébánosunk, Károly
atya mindig is ezeket tartotta a legfontosabbnak. Ő már a NEK híre előtt évekkel is azt mondta, hogy a a legfontosabb dolgok a szentmise, az Eucharisztia, a
szentgyónás, a szentáldozás, a közösség. Ezt gyakoroltuk, ezt próbáltuk életre
váltani már korábban is. Úgyhogy amikor megjött a NEK híre és megláttuk a
három éves felkészülési programot, akkor örültünk, hogy ezek már nem ismeretlen dolgok, most viszont egy újrakezdési lendületet kapunk, hogy még
mélyebben, még konkrétabban éljük is meg ezeket a fontos dolgokat. Úgy
kezdtük egyébként a készületet, hogy összehívtunk egy NEK megbeszélést,
amire mindenki hivatalos volt a plébániáról, bárki eljöhetett.
Egy nagy üres fehér táblára elkezdtük összeírni, hogy akkor hogyan lehetne
közelebb kerülni az eucharisztikus Jézushoz, mit kellene csinálni, mi az ami
hiányzik a meglévő gyakorlatunkból.
- Lett ilyen, ami a fehér táblán felírt ötletből konkrét valósággá vált?
C.V.: Az egyik az, hogy készítsünk egy kérdőívet. Ez egy online kérdőív volt,
de az idősebbek számára papíralapon is kinyomtattuk. Több, mint húsz
kérdésből álló kérdőív, ami részletesen megpróbálta feltárni azt, hogy milyen
a plébániai közösség tagjainak az Eucharisztiához való viszonyunk, mi akadályoz abban, hogy többször jöjjünk misére, szentségimádásra, mikor lenne a
legalkalmasabb időpont. Egy nagyon komplex kérdéssort állítottunk össze, és
aztán ennek a kiértékelése is megtörtént, és abból levontunk tanulságokat is,
illetve teendőket.
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- És mik voltak ezek a tanulságok, teendők?
P.A.: Igazából az, hogy kinek melyik időpont jó a szentmisére és
a szentségimádásra, nagyon megoszlott, ezért egyelőre még nem
változtattuk meg az időpontokat, inkább abban szeretnénk
változtatni, hogy még plusz időpontokban is nyitva legyen a
templom, hogy lehessen szentségimádást végezni. Például van
egy néni, aki elvállalta, hogy minden pénteken ő már fél négytől
ott van a templomban, nyitva a templom, meg lehet látogatni Jézust, ha valaki
korábban ér rá. Addig csak ötkor nyitottuk ki a templomot.
C.V.: Az is kiderült, hogy a kisgyermekesek bár érzik a hívást, de sokszor a
gyerekek miatt nem tudnak eljönni a templomba. Aláhúzódott számunkra,
hogy igenis kell szervezni olyan alkalmakat is, amikor a plébánián van
gyerekvigyázás, hogy addig a szülők tudjanak egy kicsit a szentségimádáson
vagy egy-egy hétköznapi misén nyugodtan részt venni. Látjuk, hogy a kisgyermekes szülőknek milyen nagy stressz, ha visongó, hangoskodó gyermekkel kell részt venni bármilyen templomi alkalmon, és akkor ők is feszültek, és
nem tudnak örömmel ott lenni. Ebben szeretnénk nekik segíteni.
- Mik vannak még tervek, amik a NEK kapcsán merültek fel?
C.V.: Fábry Kornél atya sokszor elmondta, hogy jó lenne becélozni a „tesco-s
nyitvatartást”, vagyis hogy reggel hattól este tízig nyitva legyenek a templomok. Itt nálunk, a Thököly úton biztonsági okok miatt sajnos nem lehet „csak
úgy” kinyitni a templomot, csak akkor, ha valaki ott van és vigyáz. Ennek a
megszervezésére már kisebb lépéseket tettünk, már van, hogy egy-két órára
elvállalja valaki. Ehhez szeretnénk felnőni, ebben erősödni, hogy legyen egész
hétre vállalkozó ember, aki ott tud lenni egy-egy órát. Én például, aki a plébánián dolgozom, és a templomba munkaügyből kifolyólag is többször
átmegyek egy nap, tudom, hogy milyen jó dolog ott lenni a templomban, és
pár percet Jézussal beszélgetni, imádkozni, rábízni a gondjaimat, feladataimat,
szeretteimet, az egész napomat. Aki ezt megtapasztalta már, utána nagy lelkesedéssel jön, és vállal újabb ilyen órákat. Ezt szeretnénk, hogy a híveink is még
jobban tudatosíthassák, hogy ez egy milyen nagy lehetőség, hogy megkaphatja a templomkulcsot egy órára, és ott lehet Jézussal!
P.A.: Igazából még azt is szeretnénk elősegíteni, hogy megtapasztalhassák az
emberek, hogy mit jelent a szentségimádás, hogy megérinthesse őket Jézus.
Ezért a lelkigyakorlatokon, akár a fiatal házasok hétvégéjén, akár a felnőtt
lelkigyakorlatokon rendszeresen volt szentségimádás, akár többféle is, hogy
kicsit azok is, akik egyébként nem jönnének el a szentségimádásra, kipróbálhassák, hátha többen jönnek utána.
C.V.: Szintén a kérdőívünkből tudtuk meg, hogy van, aki a csendes szentségimádást szereti, van, aki a gitárost, van, aki az orgonásat vagy népénekest,
tehát mindegyik fajtát biztosítani kell, mert mindenkihez más áll közel.
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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- Voltak-e esetleg nehézségeitek a munkátok során, esetleg nem várt nehézségek, elakadások?
P.A.: Igen. Volt, hogy megszerveztünk egy alkalmat nagyon lelkesen, de sokkal kevesebben jöttek el, mint mi vártuk, vagy szerettük volna, és nem értettük, hogy mi a probléma.
C.V.: Ez úgy van, hogy a szervező nagyon jó szándékkal nagyon jót akar, és
azt hiszi, hogy mindenki nagyon örül ennek, és teljes vállszélességgel mellé áll
majd. Amikor azt tapasztalja az ember, hogy nem válaszoltak a levélre, nem
jöttek el, nem töltötték ki a kérdőívet, akkor egy kicsit elszomorodunk. Utána
pedig arra gondoltunk, hogy Jézus ott a kereszten is eléggé elszomorodhatott
volna, hogy most hova jutott, úgyhogy ez ad erőt ilyenkor, hogy nem az számít, hogy most hányan jöttek el, hanem az, hogy mi tegyük azt, ami a mi dolgunk, adjuk azt, amit a Szentlélek rajtunk keresztül adni szeretne, amire hívni
szeretné a többieket, és akinek el kell jönnie, az ott lesz. Nagyon fontos ezt
mindig tudatosítanunk, hogy nem az számít, hogy ki jött el, és ki nem jött el,
hanem, hogy örüljünk azoknak, akik eljöttek. Ha ne adj’ Isten csak két ember
jön el egy szentségimádásra, akkor Jézus miattuk is nagyon szívesen ott van!
P.A.: Tavaly rendszeresen átjártunk a templomba minden hónapban legalább
egyszer csoportonként. Év elején és év végén pedig együtt az ovis és iskolás
csapat, nagyon vevők a gyerekek erre egyébként. Máshogy csillog a szeme
egy kisóvodásnak. Az, hogy tényleg ott áll Jézus előtt, és láthatja, az nagyon
fontos, és nagy élmény.
- Meglepő módon a gyerekek nagyon hamar megérzik ezt a közelséget.
C.V.: De a felnőtteknek is sokat jelent, hogy láthatják az Eucharisztiát. Én érzek
egy nyitást ezen a téren az egyházban. Most már merjük kinyitni a tabernákulumokat, és kitenni Jézust, hiszen Ő ezért jött., hogy velünk legyen, köztünk
legyen. Az én gyerekkoromban csak zárt tabernákulumokat láthattunk, és
nem sűrűn láttuk az Oltáriszentséget.
Az idei év szeptemberétől a közösségről, a közösség megerősítéséről szól.
Megfogalmaztatok-e célokat, hogy ebben az évben mit szeretnétek elérni?
C.V.: Már az augusztus végi lelkigyakorlaton megfogalmaztuk, hogy a második évben a közösségünk megerősítése a cél olyan szempontból, hogy valódi
jézusi közösség legyünk, ami tényleg az egymásnak folyton megbocsátani
kész szeretet alapján áll. Egy plébániai közösségben is tapasztaljuk a személyes ellentétek kialakulását, a megsértéseket, a megbántásokat. Rámutatott
Károly atya, hogy amíg nem tudunk egymásnak szívből megbocsátani, mindig újrakezdeni, addig nem beszélhetünk közösségről. Addig Jézus nem tud
velünk mit kezdeni, amíg nem az ő lelkületét ápoljuk. Ebben mindig újra kell
kezdeni, ebben mindig meg kell újulni. Ki is van írva a plébánia egyik hittantermének a falán, hogy hetvenszer hétszer. Ne felejtsük el, hogy mindig meg
kell bocsátani, és ez tud alapot adni. A közösség nem fog tudni létrejönni
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Jézus legfőbb vágya szerint, hogy egyek legyünk, csak akkor, ha így szeretjük
egymást. Ennek érdekében egy újfajta hittant hirdettünk meg szeptembertől
a felnőttek számára, ami nem korcsoportos, hanem 18 éves kortól egészen a
legidősebbekig mindenkit szeretettel várunk erre a mindenkinek szóló hittanra (rokimindenki hittan), ahol a közösséget próbáljuk építeni. Kiscsoportos
beszélgetéseken jobban meg tudjuk ismerni egymást, és akkor tudjuk egymást elfogadni, szeretni, ha ismerjük egymást. A templomban nincsen mód
arra, hogy megismerkedjünk, többet megtudjunk a körülöttünk lévőkről. Itt
ez a hittan alkalmat ad erre mindenkinek. Jézus nem magányos keresztényeket, hanem közösséget akar.
P.A.: Mikor erre a plébániára érkeztünk, akkor nekem is ez nagyon-nagyon jó
élmény volt, hogy itt tényleg, mint egy nagy család, a kisgyerekek és az idősek is együtt tudnak létezni, figyelnek egymásra. Nagyon szeretem az „Egy
Templom, Egy Család” kétévenkénti lelkigyakorlatokat is, amikor a fiatal
kisgyermekes családok és az idősebbek is együtt vannak. Egyébként nálunk
jó az is, hogy nincsenek elszigetelődve egymástól a korosztályok.
Szeretnénk a gyerekközösséget is tovább
erősíteni. Erről szólt már a nyári gyermektáborunk, hogy épüljön közöttük is a
közösség, az egymás segítése, az egymásra
való odafigyelés. Nagyon szép volt, hogy a
gimnazisták eljöttek programokat szervezni a kisebbeknek, így egy kicsit ott is elindult valami. Szeretnénk majd év közben is
ilyen közösségépítő alkalmakat szervezni a gyermekeknek.
- Más kezdeményezés még ezen kívül erre a felkészülési évre ?
C.V.: Ez óriási nagy cél, hogy a közösségünk krisztusi közösség legyen. Csak
akkor fogunk tudni a harmadik évbe lépni, vagyis kilépni a világ felé az
örömhírrel, hogyha már mi krisztusi közösség vagyunk, amely az Eucharisztiából táplálkozik, akiket az Eucharisztia teszi eggyé, ez az év ezt kell, hogy
erősítse, tudatosítsa.
P.A.: Kisugározni csak a mi egységünk, a szeretetünk tud. Ha ez nincs meg,
akkor mehetünk, de nem Jézussal megyünk, nem tudjuk Őt vinni.
- Mi az a legfontosabb üzenet, gondolat, amit így az Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés jegyében elmondanátok a hallgatóknak?
P.A.: Tegyük az életünket Krisztus-központúvá, és táplálkozzunk rendszeresen az Ő testével, de az igéjével is, és próbáljuk azt életre is váltani.
C.V.: Megérteni a szentmise lényegét, hogy tudatosuljon bennünk, hogy
mekkora ajándék ez. A keresztények legnagyobb kincse a szentmise és az
Eucharisztia, csak nem fogjuk ezt fel.
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Fiatal házasok lelkigyakorlata Egerben

„Az alábbi gondolatok fogtak meg:
- Vannak emberek, akiket személyesen kell megszólítani, hívni.
- Az ima fontossága a hétköznapokban, elmélyülten, befelé fordulva és
nem csak kötelességként eldarálva.
Nagyon sokféle ima van, lehet keresgélni olyat, ami esetleg jobban illik
hozzám, jobban kifejezi, amit érzek.
- Barátságok fontossága a közösségben. Jó tudni, hogy mindig számíthatunk valakire, egymásra.
Köszönjük a szervezést, mi elégedettek voltunk a szállással és az étkezésekkel is. Köszönet a gyerekvigyázóknak, hihetetlen, hogy amikor kezdődött a lelki program, csak úgy
ʺeltűntekʺ a gyerekek és nem kellett
őket a gyerekvigyázós szobába vonszolni.” /B. Ildi/
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„Köszönöm, hogy ismét egy nagyon jó
lelkigyakorlaton voltam, a sok elhatározást, amelyek új irányba viszik az
életemet. Köszönöm a sok beszélgetést, az előadásokat. Nekem is sok bálványról kell lemondanom és helyettük
Istent választani. Köszönöm a szentségimádást, a miséket, az esti kötetlen
beszélgetéseket, játékot. Nagyon jó,
hogy FiHás lehetek!” /B. Máté/

„Három napja gondolkozom, hogyan foglaljam
össze az élményeimet a lelkigyakorlatról. A bőség
zavara miatt nehéz a dolgom. Írhatnék a bálványaimról, az imáról a családban egyénileg, a közösség
megéléséről, a befogadó és megtartó közösségről, a
csavargó, önfejű és egyéb keresztényekről.
De mindennek mi a lényege? Hogy szorosabb kapcsolatban legyünk Istennel,
és együtt lehessünk Országában. Jézus azt mondta, szeressétek egymást! Jó,
persze, xy olyan aranyos, őt szeretem (amúgy meg kezdje ő). A másikat szeresse az a valaki, aki elviseli...és persze Te, Uram. A szentségimádáson hallottam, ahogy Jézus mondja: TE szeresd a másikat. Nézd csak, ott ül a másik ember. Találd ki, őt miért teremtettem? Kitaláltad? Látod, te sem tudnád nem
szeretni. Volt még egy jó híre Jézusnak: én is ott lehetek a mennyországban! A
férjemmel, gyerekeimmel, szüleimmel és még sok mással, akikkel szeretnék
találkozni. De azokkal is, akit én nem, viszont a férjem, gyerekem, és főleg az
Isten nagyon is tudott szeretni...
Nem akarok velük lenni? Nem muszáj bemennem. Ők ott lesznek. Akarom
őket szeretni vagy sem? Csak nehogy ott kelljen döntenem, hátha rosszul választok! Hála Istennek, már most gyakorolhatok, készülhetek a nagy döntésre!
Az utolsó előadáson elhangzott az a mondat: amit kapsz, nem magadért kapod! Meg kell osztani másokkal. Különben mi értelme lenne? Miért félek
mégis megosztani? Mit szólnak hozzá mások...? „Aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom Atyám előtt.” Olvastam még egy történetet:
egy pap bácsi azt álmodta, hogy meghalt. Nyugodt volt, mert érezte, hogy
szépen élt. Az Úristen első kérdése az volt: „Hol vannak azok, akiket rád bíztam?” Megfordult, és látta, hogy egyedül van… Szeretném, hogy ne egyedül
kopogtassak azon az Ajtón! Mindenki hozzon magával még egy embert! ;)
Köszönöm a gondolat- és lélekébresztő előadásokat, a KÖZÖS-séget, és
Károly atya, valamint a gyerekvigyázók áldozatos munkáját, nélkülük nem
sok haszna lett volna a lelkigyakorlatunknak!” /B. Kinga/

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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„A lelkigyakorlaton nagyon jól éreztük magunkat! Azóta nagyon sok kegyelmet tapasztalok a mindennapjaimban. Számomra a legmeghatározóbb gondolatot Károly atya fogalmazta meg, mikor este az anyósokról beszélgettünk:
nekem kell változni, mert ő nem tud. Rengeteget forgattam a fejemben ezt a
tanácsot. Próbálom ezt megvalósítani a mindennapjaimban és nem csak az
anyósom és anyukám felé, hanem másokkal szemben is.
Nagyon jó volt Ági előadása is! Sokkal többet imádkozom. Köszönöm a Jézus
imát, nagyon sokszor elmondom! Viki előadásáról sajnos lemaradtam, remélem egyszer meghallgathatom! Végül köszönöm kedves FIHÁ-s testvérek,
hogy vagytok, és példát mutattok, milyen egy igazán jó közösség!” /Noll Kati/

„Istenünk, te ragyogó példaképnek állítod elénk a Szent Családot.
Segíts, hogy nyomukban járjunk:
gyakoroljuk a családi élet erényeit, mindig egyek maradjunk a szeretetben,
és így atyai házadban örvendezzünk örök jutalmadnak.”
16
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Miseszándék (szentmise mondatás)
Mi a miseszándék?
Miseszándéknak azt a szándékot nevezzük, amelyre a pap a
szentmisét
felajánlja,
vagy
amelyre a hívek a szentmise felajánlását kérik. A miseszándékot
latinul intenciónak (intentio)
nevezzük. Az idők folyamán
azonban az intenció szó nemcsak miseszándékot, hanem
misepénzt is kezdett jelenteni, mivel a hívek a szentmise kérésénél egyúttal a
szentmise bemutatásáért járó tiszteletdíjat, a misepénzt is átadták a miséző
papnak.
Mit kérünk, amikor szentmisét szolgáltatunk (mondatunk)?
Amikor szentmisét szolgáltatunk (mondatunk), akkor azt kérjük a szentmisét
bemutató paptól, hogy a szentmisét ajánlja fel a mi szándékunkra. A miséző
pap magáévá teszi, elfogadja a szentmisét kérő szándékát. Ez a szentmise
szolgáltatás (mondatás) értelme és célja.
Milyen szándékra mutathatja be a pap szentmisét?
Az Egyházi Törvénykönyv 901. kánonjának értelmében a papnak jogában áll
a misét bárkiért, akár élőkért, akár elhunytakért felajánlani. Az élőknek éppúgy szükséges a szentmise, mint a megholtaknak.
Szentmise az élőkért bármely szükségben
Szinte elsorolhatatlan azoknak a miseszándékoknak a száma, amelyekre
szentmisét fel lehet ajánlani. Amennyi baja, küzdelme, veszélye van és lehet
az életnek, annyiféle lehet az élőkért való miseszándék is.
A) Lelki kegyelmek elnyeréséért:
A hit terjedéséért. A nem hívők megtéréséért. A keresztények egységéért. A
Szentlélek megvilágosító kegyelméért. A bűnök bocsánatáért. A jó halál
kegyelméért. Plébániai közösségünkért. Papi, szerzetesi-, szerzetesnői hivatásokért. Hálából a kapott jókért. Az alázatosság-, türelem-, szelídség-, tisztaság
elnyeréséért.
B) Magunk és mások testi és lelki szükségleteiért:
Békéért. Háború megszűnéséért. Járvány megszűnéséért. Egészségért. Betegekért. Beteg gyógyulásáért. Megtérésért. Utasokért. Súlyos testi vagy lelki
veszedelemben forgókért. Szüleinkért, házastársunkért, gyermekeinkért, testvéreinkért, rokonainkért, barátainkért, jótevőinkért. Műtét sikeréért. Vizsga
sikeréért. Jó terveink megvalósulásáért.
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Szentmise a megholtakért
A legtöbb, amit adhatunk elhunytjainknak. A szentmise, mint a leghatásosabb és legfölségesebb kérő és engesztelő áldozat, kiesdi Istentől a tisztítótűzben szenvedő lelkek számára a szenvedések elengedését, illetve megrövidítését. A holtakért szentmisét szoktunk mondatni/felajánlani: a halál, vagy a
temetés napján. A halál-, vagy a temetés évfordulóján. Az elhunyt születés-,
ill. névnapján. Mindezektől a napoktól függetlenül is tetszés szerint bármikor.
A Katolikus Egyház Katekizmusa szerint a megholtakért azért mondunk
szentmisét, mert „az egyház ennek során kifejezi hatékony közösségét az
elhunyttal: felajánlva az Atyának a Szentlélekben Krisztus halálának és feltámadásának áldozatát, azt kéri tőle, hogy gyermeke tisztuljon meg bűneitől,
azok következményeitől, valamint jusson el a mennyek országa húsvéti teljességére. A hívek közössége, különösen az elhunyt családja az így ünnepelt
Eucharisztia révén megtanul közösségben élni azzal, aki „elaludt az Úrban”,
miközben részesedik Krisztus testéből, melynek élő tagja, midőn vele, érte
imádkozik.” (KEK 1689)
A szentmise szolgáltatásával (mondatásával) kapcsolatban felajánlott
adomány (Misepénz, mise-stipendium)
Az Egyházi Törvénykönyv 945. kánonjának értelmében az egyház jóváhagyott szokása szerint minden misét bemutató papnak szabad adományt elfogadnia azért, hogy a misét egy bizonyos szándékra ajánlja fel. 946. kánon:
„Azok a krisztushívők, akik adományt adnak azért, hogy szándékukra misét
ajánljanak fel, hozzájárulásukkal az egyház javát szolgálják, és ezzel az adományukkal részt vállalnak az egyház gondjából szolgálattevőinek és műveinek fenntartása terén”. A szentmiséért adott adománnyal tehát nem a szentmise értékét fizeti meg az ember, az csupán hozzájárulás a kiadásokhoz
(rezsiköltség, munkadíj stb.). A szentmise tényleges értéke végtelen, azt pénzben nem lehet kifejezni.
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Rózsafüzért Imádkozók IX. Országos Találkozója
Immár kilencedik alkalommal rendeztük meg a templomunk búcsújával egybekötött országos imatalálkozónkat. Közel ötven plébániáról érkeztek a zarándokok nemcsak Magyarország legtávolabbi részeiből, de még Kárpátaljáról is
érkezett egy busznyi hívő. A reggeli rózsafüzér imádság és tanúságtételek
után 11 órakor Varga László kaposvári megyéspüspök koncelebrált ünnepi
szentmisét a jelenlévő paptestvérekkel. Rózsásné Kubányi Andrea készített
összefoglalót a püspök atya prédikációjából:
„A rózsafüzér a leghathatósabb közbenjáró ima” – kezdte szentbeszédét a
püspök atya. Varga László azt a szentírási történetet elevenítette fel, amikor a
béna embert a tetőn leengedik Jézus elé. Jézus hitük láttán meggyógyítja az
embert. „A közbenjáró ima ezt jelenti, hogy odavisszük Jézus elé, azt, aki szenved. Ha a rózsafüzért ilyen közbenjáró imaként imádkozzuk valakiért, akkor
Isten a hitünk láttára cselekszik. Keresztelésünkkor olajjal megkennek minket,
ezzel felkennek a szellemi harcra a gonosz támadásaival szemben. A Szűzanya
ebben a harcban a leghathatósabb segítőnk.”
Jézus is vívott a szellemi harcot. Ennek lényege: önként, szabadon függni a
Mennyei Atyától. A gonosz ezért nem „talált fogást” rajta, hiszen Jézus döntéseit alárendelte a Mennyei Atya szándékainak. A Szűzanya is hasonlóan tett,
hogy beteljesedjenek rajta Isten szavai – fejtette ki a püspök atya. „Amikor
szellemi harcként imádkozzuk a rózsafüzért a sátán elleni küzdelmekben,
akkor a Szűzanya segít, hogy mindig egyre szorosabban tegyük függővé
életünket a Mennyei Atyától. Ha rendszeresen és gyakran imádkozzuk a
rózsafüzért - segítségünkre lesz a Szűzanya” – biztatott Varga László.
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A püspök atya idézte Pál apostol a Filippiekhez írt levelét, melyben Jézusról
azt írja: kiüresítette önmagát, szolgai alakot vett fel…, megalázta magát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta őt
(Fil 2,5–9).
A Szűzanya itt a földön végigjárta a megaláztatás útját. Pl., amikor végig
kellett néznie Jézus szenvedését és kereszthalálát. Ő elment a végsőkig, soha
nem lázadt fel. Mert a jézusi lelkületet akarta megélni. Ha rendszeresen imádkozzuk a rózsafüzért, azzal teret adunk a Szentléleknek, hogy kiformálja bennünk a krisztusi lelkületet. „Mit jelent az engedelmesség?” – tette fel a kérdést
a kaposvári megyéspüspök. Manapság azt gondolják, hogy éretlen, infantilis
az, aki engedelmes. Jézus és a Szűzanya élete arra tanít, hogy az engedelmesség önként, szabadon és szeretetből vállalt függés a Mennyei Atyától. Képzeljük el azt az Egyházat, melynek minden tagja megvalósítja az engedelmességnek ezt a teljességét! A rózsafüzér imádság segít, hogy ezt a lelkületet ki
tudjuk munkálni. A szentek pedig zarándoktársaink, akik kísérnek bennünket, hiszen mi mindnyájan Krisztus titokzatos testének vagyunk tagjai.
Adjunk hálát ezért az imádságért, mely alázatot kér. Ezt az imát csak a kicsinyek tudják hálás szívvel imádkozni. Beszélgessünk Máriával gyakran, hallgassuk meg Őt! Minden
édesanya beszélget a gyerekével. Ha elhallgatunk, akkor hallhatóvá válik az Ő
anyai szólítgatása, úgy,
ahogy egy nagymama unokájával beszélget. Kövessük
őt az alázat útján, akkor
megdicsőül Isten az életünkben. Mi is részesülhetünk
Isten dicsőségében” – fejezte be beszédét Varga László.
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Galyatető

A mátrai gyalogtúrára a szokásos törzscsapaton kívül több kisgyermekes család is eljött, így a megtett kilométerek számát is őhozzájuk szabtuk. A legkisebbek háti hordozóban utaztak, a nagyobbacskák már saját lábukon jöttek,
az elfáradástól függően kiegészítve néha egy-egy nyakban cipelős szakasszal.
Az 1942-ben felszentelt „három falu templomától” indultunk, amely Mátraszentimre, Mátraszentistván és Mátraszentlászló között fekszik. A templom
előtt elénekeltünk egy éneket, majd elindultunk Galyatető felé. Az őszi erdő a
legszebb színeit mutatta, a reggeli esőtől nedves avar viszont idővel kissé átáztatta a cipőket, zoknikat, nadrágszárakat. Galyatetőre beérve a faluban
panorámás kis vendéglő várt minket, ahol meleg teát, forralt bort fogyasztottunk és megpihentettük tagjainkat, de legalább ilyen jótétemény volt számunkra, hogy a radiátorokra kiterítve megszáríthattuk nedves ruháinkat. Felmelegedve és kipihenve újból kedvünk támadt a túrát folytatni. Betértünk a
falu templomába, utána pedig felmásztunk a galyatetői kilátóba, majd egy
másik úton indultunk vissza az autókhoz. Útközben lovastelep mellett haladtunk el, a gyerekek örömére nem hagytuk ki a pacik megsimogatását sem.
Visszaérve a plébániára még sokan ott maradtunk a hagyományos túra utáni
vendégségre, ahol sült szalonna és forralt bor mellett adtunk hálát az együtt
töltött szép napért. /C. Á./
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Budaörstől Normafáig
Ezt a túrát a szokásosnál rövidebbre terveztük, hogy a délutáni országos
szentségimádásra visszaérjünk. Az úticél ezért a Budai hegyek egy tömegközlekedéssel könnyen elérhető része lett. Budaörsig busszal jutottunk el, majd a
kálváriahegytől indult a túra. A kálvária stációinál elimádkoztunk egy
keresztutat (12-en voltunk, így majdnem mindegyikünknek egy stáció jutott).
A hegytetőn gyönyörködtünk még egy kicsit a budaörsi kopár dombok és a
város látványában, majd bevettük az irányt Makkosmária felé. Bár az eső néha
csendesen meg-megeredt, a fák alatt nem áztunk el és a még mindig őszi
színekben pompázó természet bőven kárpótolt minket a nem kimondottan
kirándulóidőért.
Mint máskor is, bandukolás közben jókat beszélgettünk, jobban megismerve
olyan társakat, akikkel eddig nem volt alkalmunk hosszabban elbeszélgetni.
Először jött velünk kirándulni Zani, aki Brazíliából érkezett a missziós tevékenységet folytató Shalom Közösség budapesti csoportjába. Bár még csak
másfél éve él Magyarországon, Zani már nagyon jól megtanult magyarul,
ismeri a legtöbb imát és számos éneket a mi nyelvünkön is. Makkosmárián
bementünk egy imára a kegytemplomba és megemlékeztünk az egykor itt
működő fogolykiváltó szervita rendről. Elmélkedtünk a több száz éve rabságba elhurcoltak és a mai „foglyok”, a szenvedélybetegség különböző formáiban
szenvedők közötti hasonlóságról, majd imádkoztunk értük. A templom előtti
parkban az esővédő tető alatti étkezőhelyen költöttük el tarisznyában hozott
ebédünket. Innen már csak egy rövidebb túraszakasz volt hátra. Megálltunk
egy erdei sírnál, ahol három ismeretlen katona nyugszik és elmondtunk egy
imát a háborúk valamennyi áldozatáért.
Ez a nap testi-lelki feltöltődést hozott mindannyiunknak, hála érte! /C. Á./
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Szent Erzsébet ünnepe kapcsán a karitászról
Az idén is Szent Erzsébet ünnepén volt Karitász mise, ahol
imádkozhattunk szolgálatunkért
és a ránk bízottakért, illetve átelmélkedhettük a Püspöki kar körlevelét, utána a felnőtt hittanon
még folytattuk a karitász téma
átbeszélgetésével. Egy-két
gondolat az ott elhangzottakból:
„Árpád-házi Szent Erzsébet
ünnepe minden esztendőben elénk állítja a magyar királylány példáját, akit a
felebaráti szeretet szentjeként ismert meg az egész világ. Ez az ünnep szembesít minket azzal is, hogy bár mindössze 24 évet élt, számára ennyi idő elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy megértse és tettekre váltsa az evangéliumot.
Mi volt a titka? Elsősorban az, hogy lélekben azonosulni tudott az Úr Jézussal és így életre váltotta a Mester utolsó ítéletről szóló szavait: „Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek” (Mt 25,40). Amikor a
szegénység keresztjét hordozókkal találkozott, felismerte bennük a szenvedő,
keresztjét hordozó Krisztust.
Erzsébetnek egész élete
istenszolgálat volt. Úgy
élt, hogy nemcsak családjára, szeretett férjére és a
gyermekeire tudott gondolni, hanem azokra az
ismeretlen szegényekre
is, akikkel maga Krisztus
fűzte testvéri kötelékbe.
Ez az Istenre és minden
emberre kiáradó szeretet tette képessé arra, hogy nemcsak szeretve és másoktól körülrajongva, hanem ellenszélben és magára maradva is megvalósítsa
élete jelmondatát: „Tegyétek boldoggá az embereket!”. Ez a szeretet egyfajta
állandó derűvel vértezte fel őt. Nem véletlen, hogy halálos ágyán azt mondta
egyik szolgálólányának: „Tudd meg, hogy nagyon boldog voltam...”
Szent Erzsébet élete ma is példa mindannyiunk számára: imádságban eltöltött perceink, vezekléseink, kereszthordozásaink csakúgy, mint családi életünk
és pihenéssel eltöltött időnk mind-mind kedvesek lehetnek az Úrnak, ha
bennünk él az Ő szeretete.
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A karitász szó jelentése:
felebaráti szeretet, jótékonyság, irgalmasság
„Az istenszeretetben gyökerező felebaráti szeretet
elsődlegesen minden egyes hívő feladata, ugyanakkor
az egész egyházi közösség feladata is minden szinten:
a helyi közösségektől kezdve (plébánia) az egész
világegyházig.” – fogalmaz Benedek pápa.
Elsőként szeretett és teljesen odaadta magát
„A szeretet nem enged kibúvót („alibit”): aki úgy
akar szeretni, ahogyan Jézus szeretett, az ő példáját
kell követnie, főként akkor, ha a szegények iránti
szeretetről van szó. Másrészt jól tudjuk, hogyan szeret az Isten Fia: elsőként
szeretett bennünket és úgy szeretett, hogy teljesen odaadta magát, még a saját
életét is.” /Ferenc pápa/
♦ Mit jelenet elsőként szeretni a plébánián, munkahelyen, ahol lakunk, ahol éppen
vagyunk?
Induljunk el egymás felé! „Hogy vagy?” Ha ez a kérdés nem csak udvariassági gesztus, hanem tényleg az érdeklődésünket fejezi ki, akkor őszinte választ
kapunk! Kialakul a bizalom légköre és megtudhatjuk, hogy kinek milyen
anyagi vagy lelki segítségre van szüksége. Ekkor tapintatosan, nem ráerőltetve a másikra ajánljuk fel a segítségünket.
Egyházközségünkben vannak már működő szép példák: komatál, ruhák –
játékok csereberéje, de van akinek hűtőre, mosógépre stb. van szüksége, és
mindig azonnal érkezik valahonnan a felajánlás.
Teljesen odaadta magát, még a saját életét is: sokszor jelent lemondást a
szolgálat, el kell veszíteni a saját „életünket”. Köszönjük mindazoknak, akik
rendszeresen megteszik ezt!
Vagyonközösség, javak helyes kezelése, gondviselés:
„Mind, akik hívők lettek, egy közösséget alkottak, és mindenük közös volt.
Birtokaikat és javaikat eladták, és árát szétosztották azok közt, akik szükséget
szenvedtek” (ApCsel 2,44-45). A hívők közösségében nem lehet olyan
szegénység, hogy valakitől megtagadják az emberhez méltó élet szükséges
javait. Ha valamelyik testvérnek nincs ruhája és nincs meg a mindennapi
tápláléka, és egyiketek így szólna hozzá: »Menj békében, melegedj, és lakjál
jól!«, de nem adnátok meg neki, amire testének szüksége van, mit használna?
Ugyanígy a hit is, ha tettei nincsenek, magában holt dolog.” (ApCsel 2,5-6,17).
Szegénynek lenni, az adás kultúrája = adni öröm
Ne feledkezzünk el róla, hogy Krisztus tanítványai számára a szegénység
elsősorban hivatás, a szegény Krisztus követése. Az Ő nyomában és Vele járunk ezen az úton, amely az Isten országának boldogságába vezet (vö. Mt 5,3;
Lk 6,20). A szegénység egyet jelent az alázatos szívvel, amely elfogadja, hogy
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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az ember korlátokkal rendelkező
és bűnös teremtmény, és így
leküzdi a mindenhatóság kísértését, amely a halhatatlanság illúzióját kelti. A szegénység a szív magatartása, amely nem engedi, hogy
a pénzre, a karrierre és a luxusra
az élet céljaiként, a boldogság feltételeiként tekintsünk. Az ilyen
értelemben vett szegénység a mérték, amely megmutatja, hogy helyesen használjuk-e az anyagi javakat, hogy nem önző, birtokló módon éljük-e meg kapcsolatainkat és érzelmeinket (vö. Katolikus Egyház Katekizmusa, 24-45).
Nap mint nap megszólít minket a szegénység ezer arca, amely fájdalomról,
kirekesztésről, kizsákmányolásról, munkanélküliségről stb. árulkodik.
Ne csak úgy gondoljunk a szegényekre, mint a heti egyszeri önkéntes munka
jó gyakorlatának célcsoportjára, vagy még kevésbé mint olyan emberekre,
akiket időnkénti felbuzdulásból megsegítünk egy-egy gesztussal, hogy megnyugtassuk a lelkiismeretünket, hanem valódi találkozás jöjjön létre köztünk
és a szegények között. Ebből az életmódból öröm és a lélek derűje származik,
mivel kezünkkel érinthetjük Krisztus testét.
Ha valóban találkozni akarunk Krisztussal, szükséges, hogy megérintsük
testét a szegények megsebzett testében, mint az Eucharisztiában kapott szentségi közösség megfelelőjét. Krisztus testét, amit megtörnek a szent liturgiában,
a szeretet megtalálja a legelesettebb testvérek arcában és személyében. Mindig
aktuálisak Aranyszájú Szent János szavai: „Ha tiszteleteteket akarjátok tenni
Krisztus teste előtt, ne idegenkedjetek tőle akkor sem, ha le van meztelenítve:
ne csak a selyembe felöltöztetett eucharisztikus Krisztust tiszteljétek úgy, hogy
közben a templomon kívül nem vesztek tudomást a másik Krisztusról, amely
szenved a hidegtől és a meztelenségtől.” (Hom. in Matthaeum, 50, 3; PG 58).
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Nagy öröm volt számunkra, hogy támogathattuk a kistermelőket az alma és méz vásárral.
Örömvasárnap tartjuk a már hagyománnyá vált Karitász vásárt.
Várjuk irodaidőben a vásárra szánt kézműves dolgokat!
Örömmel számolunk be mindannyiótoknak, hogy nagyon sok
kupak gyűlt össze, amely a beteg kislány kezelését segíti.
Volt aki munkahelyén is meghirdette a lehetőséget, volt aki
kitett a társasházban egy nagy zacskót...
Köszönjük, hogy a hodászi gyerekek is örülhetnek majd Mikuláskor a soksok ajándéknak, amit hoztatok!
Plébániánk Karitász csoportja nevében:
Balázs, Vera
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A PLÉBÁNOSTÓL
Nov. 22. BÁRCSAK
„Bárcsak felismernéd te is, legalább ezen a napon, ami üdvösségedre szolgál!”
(Lk 19,41-44)
- Gondolataink, szavaink, cselekedeteink... Mindent ezen a szemüvegen keresztül kell
néznünk. Életünk tétje az üdvösségünk!
Nov. 16. SKÓCIAI SZENT MARGIT
Házasságukból nyolc gyermek született. Fokozatosan megszelídítette férjét. „Malcolm a legnemesebb családból
vett magának feleséget, aki még nemesebb volt bölcsességében és jámborságában. Hatására a király elhagyta
vad szokásait. Egész környezete megváltozott; előtte többé egy durva szót ki nem ejtettek.”
Nov. 10. CSALÁD
„Nagyon örültem az Úrban, hogy ismét lehetőségtek nyílt a rólam való gondoskodásra... Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, hiszen megtanultam, hogy beérjem azzal, amim van. Tudok nélkülözni, de tudok bőségben is
élni. (…) Már Tesszalonikába is küldtetek egyszer-másszor, amire szükségem volt. Nem az adomány volt fontos
nekem, hanem a gyümölcse, amelyet majd bőségesen a javatokra írnak. Megvan mindenem, mégpedig bőségesen. Az én Istenem, gazdagságának mértéke szerint, a ti szükségeteket is bőségesen kielégíti majd a Jézus
Krisztus által elnyert dicsőségben.” (Fil 4,10-19)
- Az apostollal együtt, ez úton én is köszönetet mondok…
Nov. 9. TEMPLOM
„Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten Lelke lakik bennetek? És aki Isten templomát lerontja,
azt Isten elpusztítja. Isten temploma ugyanis szent, és ti vagytok az!” 1Kor 3,9c-11.16-17
- Takarítsuk ki (szentgyónás), építsük-szépítsük szívünk-lelkünk templomát (pl. a szeretet tetteivel)!
Nov. 8. NAGY ÖRÖM
„Ez szóba áll a bűnösökkel… Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő
bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon… Örüljetek velem… az Isten angyalai is éppen így örülnek majd egy
megtérő bűnösnek.” (Lk 15,1-10)
- Mindnyájan bűnösök vagyunk, de Isten meg akar menteni minket!
- Ne halogassuk a szentgyónást! Bátorság!
- Nézzünk szét környezetünkben: pl. akik jártak közénk, de „eltűntek”. És akiket lehet, hívjuk, várjuk vissza nagy
szeretettel!
- Mindig nagy öröm, ha valaki új elkezd járni közénk. Szeretettel fogadjuk, segítsük…
Nov. 7. TANÍTVÁNYSÁG
- „Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivérét és nővéreit, sőt még saját magát is,
nem lehet az én tanítványom.
- Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így követ engem, nem lehet az én tanítványom.
- … mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amije van, nem lehet az én tanítványom.” (Lk 14,25-33)
- Nekem miről kell lemondanom, mit kell félre tennem - akár a mai napon is? És: felismerni, felvenni a mai nap
keresztjeit!
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Éljük az igét!
2018. december
„Örüljetek az Úrban szüntelenül!” (Fil 4,4)
Pál apostol írja ezt a filippi közösségnek, miközben maga is
üldöztetést szenved, és súlyos nehézségek közepette él.
Kedves barátainak mégis azt mondja, sőt szinte parancsolja,
örüljenek szüntelenül.
Vajon meg lehet ilyesmit parancsolni?
Ha szétnézünk, nem sok okot találunk még arra sem, hogy derűvel tekintsünk
a világra, az örvendezésre pedig még kevesebbet!
Az élettel járó aggodalmak, a társadalomban tapasztalt igazságtalanság, a
népek közötti feszültségek közepette már az is nagy szó, ha nem bátortalanodunk el, nem hagyjuk magunkat ezektől az aggodalmaktól legyűrni, és nem
zárkózunk be önmagunkba. Pál mégis hív minket is:
„Örüljetek az Úrban szüntelenül!”
Hogy mi ennek a titka?
„[…] Egyetlen oka van annak, hogy a nehézségek ellenére szüntelenül az
örömben éljünk. A komolyan vett keresztény élet vezet ehhez. Általa Jézus él
bennünk teljesen, és vele nem lehet, hogy ne az örömben éljünk. Ő az igazi
öröm forrása, mert értelmet ad az életünknek, fényével vezet, megszabadít
félelmeinktől a múltat, de a ránk váró jövőt illetően is, erőt ad, hogy legyőzzünk minden nehézséget, kísértést és próbatételt, amellyel találkozhatunk.”
A keresztény ember öröme nem egyszerűen optimizmus vagy az anyagi jólét
biztonsága, de nem is a fiatal és egészséges ember könnyedsége, hanem a szívünk mélyén az Istennel való személyes találkozás gyümölcse.
„Örüljetek az Úrban szüntelenül!”
Ebből az örömből fakad – folytatja Pál –, hogy képesek leszünk szívből befogadni a többieket, a készség, hogy időt szenteljünk a körülöttünk élőkre.
Sőt Pál egy másik alkalommal nagyon határozottan ismétli, amit Jézus
mondott: „Nagyobb öröm adni, mint kapni.”
Jézus társaságából fakad a szívbéli béke is, egyedül ez tud lefegyverző erejével
átterjedni a körülöttünk élőkre is.
Szíriában a háború okozta veszély és fenyegetettség ellenére is összejött a fiata28
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loknak egy szép számú csoportja, hogy megosszák egymással az evangélium
megélésével kapcsolatos tapasztalataikat, és megtapasztalják a kölcsönös
szeretet örömét. Innen indultak aztán tovább, mert tanúsítani szeretnék, hogy
megvalósítható a testvériség.
Így ír az egyik résztvevő: „Egymást követték a tapasztalatok a mardosó fájdalomról és a reményről, az Isten szeretetébe vetett hősies hitről. Van, aki
mindenét elveszítette, látta meghalni a szeretteit. […] Ezek a fiatalok nagyon
határozottan életet akarnak fakasztani maguk körül: jótékonysági akciókat
szerveznek, ezreket vonnak be, újraépítik az iskolát és a parkot egy kisváros
központjában, amelyet soha nem tudtak befejezni a háború miatt. Több tucat
menekült családot segítenek. […] Szívükben forgatják Chiara Lubich szavait:
»A keresztény ember öröme olyan, mint a könnycseppen felcsillanó napsugár,
mint a vércseppből kinyíló rózsa, fájdalomból lepárolt szeretet-esszencia. […]
Apostoli hatalma van: nyílás, amelyen át bepillanthatunk a Mennyországba.«
Szíriai testvéreink olyan erősek, mint az őskeresztények, mivel egy ilyen
borzalmas háború közepette is tanúságot tesznek a Szeretet Istenbe vetett
hitről és reményről, és át is adják azoknak, akik társaik az élet útján.
Köszönjük, Szíria, hogy bemutatod nekünk a megélt kereszténységet!”
- Letizia Magri -

„A közösségi apostolkodás jól látható példája a plébánia,
mely a különböző embereket összefogja és bekapcsolja az Egyház egészébe. Szokják meg a
világiak, hogy papjaikkal szoros egységben dolgozzanak a plébánián…” (Christifid. laici)
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Elsőáldozás
„Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki
e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok,
a testem a világ életéért.” (Jn 6,51)

Első szentáldozáshoz
járultak:
Balla Nóra
Duma Tamara
Ficze Patrícia
Hóka Lili
Majanovic Márkó
Markó Mátyás
Mátyus Eszter
Nagy Simon
Nagy Zsombor
Németh Angéla
Tóth Szilvia
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Imádkozzunk!
A PÁPA EVANGELIZÁCIÓS IMASZÁNDÉKA:
DECEMBER

NAPTÁRUNK
DECEMBER
1. Adventi koszorúkötés
8. Püspökszentelés Esztergomban
9. Adventi lelkinap
16. Karitász vásár
Medicantare kórus
19. Nagytakarítás
24. Pásztorjáték 15 órakor
Éjféli mise
25. Urunk születésének ünnepe
30. Szent Család Ünnepe
(családok megáldása)

Cseh Zsigmond
♦ Molnár Flóra Ilona

A plébános imaszándékai a
rózsafüzér csoportok részére

DECEMBER
ÖRVENDETES
VILÁGOSSÁG
- A NEK-re való készületünkért
FÁJDALMAS
- Akik még nem járnak hi@anra
DICSŐSÉGES
- Együ@járókért, jegyesekért

♦

(képünkön)

Süli Zsolt László & Kapusi Szilvia
S

e

e

v

!
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SZENTMISÉK RENDJE
ADVENTBEN

S
♦ Plébániai

közösségünk havi közös
szentségimádása:

V2345627
de. 10 óra

(ez plébániánk fő szentmiséje)

és 18 óra
H;<=>?627@
H;<=>?627@ 3?A6<B@3;=:
3?A6<B@3;=:

Hajnali misék:
Szerda és Szombat reggel 7 óra
H, K, Sze, Cs, P, Szo: reggel 6 óra
H, K, Cs, P: este 6 óra

:

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

♦

Pénteken este 6 órakor is van mise!

Urnatemető látogatás
A szentmisék előtt és alatt

további péntek este:

szentmise után ½ 8-ig (csendes)

G

:

♦a

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

szentmisék előtt vagy az atyával
előre egyeztetve külön időpontban is

PLÉBÁNIA IRODA
HÉTFŐ: 8:00 – 10:00 óráig
KEDD: 10:00 – 12:00 óráig
SZERDA: 15:30 – 17:30 óráig
PÉNTEK: 15:30 – 17:30 óráig
Telefonszámunk: 06-30/884-7050
(csak irodaidőben hívható - egyházi flottás)

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

TABCDDE EFGAHICJEKL
Címünk: 1146 Budapest, Thököly út 56.
Honlapunk:
Bankszámlaszámunk:

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