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JÖJJ, SZENTLÉLEK!
Hívjuk, várjuk a Pünkösd mia , a bérmálkozás mia , de azért is, mert nagy
szükségünk van rá a hétköznapokban!
A Szentlélek ajándékaira - Bölcsesség,
Értelem, Jótanács, Tudomány, Lelki
erősség, Jámborság, Istenfélelem.
És a Lélek gyümölcseire - „Szeretet,
öröm, békesség, türelem, kedvesség,
jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” (Gal 5, 22-23)
Máriával együ kérünk,
Szentlelkedet küldd el nékünk!
Nagy Károly plébános
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Szentlélek litánia
Minden kérés után mondjuk: Légy magasztalva és dicsőítve.
1. Szentlélek Úr Isten, jóra való sugallatod előzze meg te einket és kísérje
azokat a Te segítséged kegyelme, hogy minden munkálkodásunk Veled
kezdődjék.
2. Szentlélek Úr Isten, szállj le fenséged trónjáról és készíts helyet a Te
szolgád szívében.
3. Szentlélek Úr Isten, akit az Atya és a Fiú tisztel, segíts állandóan az Isten jelenlétében élnem.
4. Szentlélek Úr Isten, akit az Atya és Fiú tisztel, taníts meg az Atya Isten
akarata szerint élnem.
5. Szentlélek Úr Isten, aki az Isten Fia szívében székelsz, taníts meg megismerni és szeretni Téged.
6. Szentlélek Úr Isten, aki az Atya dicsőségéről gondoskodik, taníts meg
Isten bizalmában odaadóan élnem.
7. Szentlélek Úr Isten, a tűznyelvek jele, gyújtsd szívemben a szeretet
lángját.
8. Szentlélek Úr Isten, titkos fehér galamb, taníts meg szeretni a Szentírást.
9. Szentlélek Úr Isten, akinek se arca, se neve nincsen, taníts meg helyesen imádkozni.
10. Szentlélek Úr Isten, aki a próféták ajkával szólsz, taníts meg nyugodtan, kiegyensúlyozo an élni.
11. Szentlélek Úr Isten, szeretet lángoló tűzhelye, taníts meg okosan és
türelmesen élni.
12. Szentlélek Úr Isten, minden mennyei és földi javak birtoklója, taníts
meg szerényen és alázatosan élni.
13. Szentlélek Úr Isten, kinek kincsei mérhetetlenek, taníts meg megérteni
a szenvedés értékét.
14. Szentlélek Úr Isten, kinek kincsei megbecsülhetetlenek, taníts meg
helyesen kihasználni a drága időt.
15. Szentlélek Úr Isten, meg nem szűnő szeretet, oltalmazz a gőgtől és a
szeretetlenségtől.
16. Szentlélek Úr Isten, taníts meg ellenállni a haszontalan gondolatoknak
és a felesleges képzelődéseknek.
17. Szentlélek Úr Isten, a kegyelmek osztogatója, taníts meg mellőzni a
felesleges beszédet és tevékenységet.
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18. Szentlélek Úr Isten, akinek teljességéből
mindannyian meríte ünk, taníts meg hallgatni
és a kellő időben szólni.
19. Szentlélek Úr Isten, örök szeretet, taníts
meg jó példát mutatni másoknak.
20. Szentlélek Úr Isten, végtelen jóság, adj kitartást a jóban.
21. Szentlélek Úr Isten, édes tanító, taníts meg
helyesen bánni az emberekkel.
22. Szentlélek Úr Isten, lelkek kedves tanítója, taníts meg, hogy ne ítélkezzem senki fele , és a sérelmeket ne emlegessem.
23. Szentlélek Úr Isten, fény, mely a lelkeket boldoggá teszi, taníts meg
meglátni mások szükségleteit, és a jócselekedeteket nem elhanyagolni.
24. Szentlélek Úr Isten, nyomorultak atyja, add megismernem saját hibáimat.
25. Szentlélek Úr Isten, aki csodákat művelsz a lelkekben, vezess éberséggel a tökéletességre.
26. Szentlélek Úr Isten, aki ismeri a világegyetem jövőjét, segíts megszabadulni a sátán és a test rabszolgaságából.
27. Szentlélek Úr Isten, aki elő nincs titok, segíts elmenekülnöm a sátán
ármányai elől.
28. Szentlélek Úr Isten, aki ismeri az én jövőmet, a Te védelmed alá helyezem magamat, családomat, testvéreimet, barátaimat, jótevőimet és minden embert az egész világon.
29. Szentlélek Úr Isten, taníts Isten dicséretére és dicsőségére, az emberiség üdvösségére és Szűz Mária örömére élni, hogy mint gyümölcsöző
hasznos szolga, jó halállal haljak meg.
30. Szentlélek Úr Isten, légy lelkem lelke, siess kegyelmeddel segítségemre. Segíts, hogy mindenben Reád hagyatkozzam, nevedben dolgozzak és
Veled imádkozzak. Ámen.
Jézus Krisztus! Jöjjön el a Te országod, az igazságosság, a szeretet és a
béke országa! Ámen
A Szentlélek elleni bűnök:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Isten irgalmasságában vakmerően bizakodni.
Kétségbeesni Isten kegyelme felől.
A megismert igazság ellen tusakodni.
Isten kegyelmét másoktól irigyelni.
Üdvös ﬁgyelmeztetések ellenére a bűnökben megátalkodni.
A bűnöket mindhalálig meg nem bánni.
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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A szentmise
Gondolatok egyházunk tanításából
Amikor Krisztus Urunk meg
akarta ünnepelni a tanítványokkal a húsvéti vacsorát, amelyen
testének és vérének áldozatát rendelte, megparancsolta, hogy készítsenek elő egy tágas, étkezésre
berendeze
emeleti helyiséget
(Lk 22, 12). Az Egyház mindig
úgy vélekede , hogy rá is vonatkozik ez a parancs. Ezért rendelkeze arról, hogy a szent Eukarisztiát milyen lelki fölkészítéssel,
hol s milyen szertartásokkal és szövegekkel kell megünnepelni…
A szentmise áldozati jellegét az Egyház egyetemes hagyományának
megfelelően a Trentói Zsinat nyilváníto a ki ünnepélyesen. A II. Vatikáni Zsinat ezt újból leszögezte, amikor a szentmisével kapcsolatban ezeket
a nyomatékos szavakat használta: „Üdvözítőnk az utolsó vacsorán megalapíto a testének és vérének eukarisztikus áldozatát, hogy így a keresztáldozat a századokon át az ő eljöveteléig jelenlevő valóság legyen. Ezért
szerete jegyesére, az Egyházra bízta halálának és feltámadásának emlékezetét.”
Az Egyház imádságának törvénye egybehangzik a hit örök törvényével, amely arra ﬁgyelmeztet, hogy a bemutatás eltérő módját kivéve egy
és ugyanazon áldozat a keresztáldozat és annak a misében történő szentségi megújítása, amelyet Krisztus Urunk az utolsó vacsorán rendelt, meghagyva apostolainak, hogy emlékezetére ők is ezt cselekedjék. A szentmise tehát egyszerre dicsőítő, hálaadó, kegyelmet esdő és elégtételt nyújtó
áldozat.
Azt a csodálatos misztériumot, hogy az Úr valóságosan jelen van az
eukarisztikus színek ala , a II. Vatikáni Zsinat illetve az egyházi tanítóhivatal más kiadványai is ugyanabban az értelemben és felfogásban erősítik
meg, mint amelyben a Trentói Zsinat a hit szabályaként kimondta. A
szentmise bemutatásakor a valóságos jelenlét kifejezésre jut nemcsak az
átváltoztatás szavaiban, amelyekkel Krisztus jelenléte átlényegülés által
megvalósul, hanem a legmélyebb tisztelet és imádás szellemében és külső
megmutatásában is, amely az Eukarisztia liturgiájában helyet kap.
Ugyanezen ok készteti a keresztény népet, hogy Nagycsütörtökön és Úr4
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napján különleges módon tisztelje és imádja ezt a csodálatos szentséget.
Az áldozópap Krisztus személyében mutatja be az áldozatot és áll Isten
szent népe közösségének élén.
A szentmise ünneplése, mint Krisztusnak és az Isten hierarchikusan
rendeze népének a cselekménye, az egész keresztény élet középpontja
mind az egyetemes Egyház, mind a helyi egyház, mind pedig az egyes
hívek részére. Csúcspontja Isten művének, amellyel ő Krisztusban a világot megszenteli, és csúcspontja annak a kultusznak, amelyet az emberek
mutatnak be az Atyának, Krisztus, az Isten Fia által, a Szentlélekben
imádva őt. A misében megváltásunk misztériumait úgy ünnepeljük meg
az év folyamán, hogy azok bizonyos módon jelenlévőkké válnak. A többi
szent cselekmény, valamint az egész keresztény élet ugyancsak a szentmisével van összefüggésben, abból fakad és arra irányul.
Éppen ezért nagyon fontos, hogy a szentmisének, illetve az Úr vacsorájának ünneplése olyan legyen, hogy a szent szolgálatot ellátók és a hívek is, sajátos helyzetüknek megfelelően bekapcsolódva, minél bőségesebben kapják meg azokat a lelki gyümölcsöket, amelyeknek elnyerésére
Krisztus Urunk az ő testének és vérének eukarisztikus áldozatát rendelte,
és azt halálának és feltámadásának emlékeként szerete jegyesére, az
Egyházra bízta.
Ez a cél akkor érhető el, ha – tekintetbe véve az egyes liturgikus közösségek természetét és sajátos körülményeit – az egész ünneplést úgy rendezik meg, hogy az a híveket arra a tudatos, tevékeny és teljes, testi és
lelki, nagy hitből, reményből és szeretetből fakadó bekapcsolódásra vezesse, amelyet az Egyház kíván, amelyet magának az ünneplésnek a természete megkövetel, és amely a keresztény népnek a keresztségből származó joga és kötelessége.
A szentmisén, vagyis az Úr
vacsoráján a Krisztus személyét
képviselő pap vezetése ala
együ van Isten népe, hogy az
Úr emlékezetét, vagyis az
eukarisztikus áldozatot ünnepelje. Ezért kiváltságos módon
vonatkozik az Egyháznak erre a
helyi összejövetelére Krisztus
ígérete: „Ahol ke en vagy hárman összegyűlnek a nevemben,
o vagyok közö ük” (Mt 18,
20). A szentmise bemutatásakor ugyanis, amelyen a keresztáldozat minden kor számára jelenvaló lesz, Krisztus valóságosan jelen van az ő nevéwww.rozsafuzerkiralyneja.hu
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ben egybegyűlt közösségben, a pap személyében, a
Isten igéiben, valamint
lényegileg és állandóan az
eukarisztikus színek ala .
A mise tulajdonképpen
két részből áll: az ige liturgiájából, és az Eukarisztia
liturgiájából. Ez a két rész
olyan szorosan kapcsolódik egymáshoz, hogy
egyetlen istentiszteleti cselekményt alkot. A misén
ugyanis mind Isten igéjének, mind Krisztus testének asztala van megterítve; innen kapnak tanítást és lelki táplálékot a hívek.
A bevezető szertartások célja, hogy az egybegyűlt híveket közösséggé
formálják, előkészítsék Isten igéjének ﬁgyelmes hallgatására és az Eucharisztia méltó ünneplésére.
1. A szentmise elő elcsendesedünk (a külső és belső csend megteremtése), Isten jelenlétébe helyezkedünk…
2. „A Kezdőének van hivatva megnyitni a szertartást, az összegyűlteket
egységre hangolni, lelküket a liturgikus időszak vagy ünnep misztériumába bevezetni…”
3. Amikor a pap bevonul, Jézus vonul be, rá gondoljunk, őt köszöntsük.
4. Térdet hajt a tabernákulum felé, amivel az Oltáriszentség iránti tiszteletét mutatja ki.
5. Ezután megcsókolja a Krisztust jelképező oltárt.
6. Keresztet vet, és a hívek köszöntése által jelzi az egybegyűlt közösségnek az Úr jelenlétét. Ezzel a köszöntéssel és a nép válaszával válik érzékelhetővé az összegyűlt Egyház misztériuma.
7. Ismerteti a miseszándékot.
8. Röviden bevezetheti a híveket a napi szentmisébe (ünnep, szent, vagy
egyéb szempont ﬁgyelembe vételével).
9. Ezután a pap bűnbánatra szólít fel, majd rövid csend után az egész közösség bűnbánatot tart, végül a pap bűnbocsánatért imádkozik, amely
azonban nem helye esíti a gyónást, a bűnbocsánat szentségének hatékonyságát.
Láthatjuk, hogy aki késik, mi-mindenről lemarad, nincs o , tehát nem
vesz részt a szentmise egészén… (folyt. köv.)
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Hi anévzáró - Te Deum
Hálát adunk Istenünk a hi anos év végén a hi anórákon kiáradó kegyelmekért, a kapo fényekért. Köszönjük, hogy sok gyermek és felnő ve
részt egész év során a hi anokon. Hálát adunk, hogy ezáltal is közelebb
kerülhe ünk Hozzád, többet megérthe ünk tanításodból, jobban megismerhe ük és tanulha uk életre is váltani evangéliumodat!
Add, hogy a nyári szünetben se távolodjunk el tőled, gyűjts össze bennünket a szentmiséken, ünnepeken, túrákon, közös programokon és az
„Egy templom, egy család” lelkigyakorlatos táborunkban, Nagyvisnyón.
Különösen is irgalmadba helyezzük azokat a gyermekeket, akiket az
óvodai, iskolai hitoktatás keretében taníto unk. Add jóságosan kegyelmedet számukra, hogy a magok, melyeket bennük elvete ünk, kicsírázhassanak, termést hozhassanak—akaratod szerint!
Ámen.

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Mindszenty József bíboros, prímás halálának 40. évfordulója alkalmából a szentéletű egyházfő néhány
ma is aktuális gondolatával emlékezünk rá.
„Az egyház mai mély válsága ne ijesszen meg bennünket! Minden egyénnek, minden nép minden egyes
nemzedékének újra meg újra meg kell küzdenie a hitéért úgy, mint Jákobnak az Isten angyalával. Isten
ﬁatal. Övé a jövő. Ő nemcsak a múlt, a hagyományok
tudója vagy féltékeny vigyázója, hanem az újnak, a
ﬁatalnak, a holnapnak az előhívója is egyénekben és
népekben, akik nem adják föl magukat. Ezért nincs helye a csüggedésnek. A mi szívünk megremeghet a nehéztől, az ismeretlentől, a lehetetlennek látszótól, Isten azonban az egyének és nemzetek jövőjét sokszor
a lehetetlennek látszó holnapba rejte e el; nekünk kell nekilátnunk,
hogy azt előhozzuk. (…) A megmaradt kevésből újra kell építenünk a
hazát! Ez a dolgunk ezen a világon! E ől megszabadulni nem tudunk,
csak elbújni előle. Tegyétek félre a versengést, a mértéktelen személyi
nagyravágyást, a ki-ha-én-nem magatartást! Mindenki o tegye meg a
magáét, ahova az élet állíto a. Teremtsünk keresztény hitre épülő egyházi közösséget! Legyen a családban gyermek Isten akarata szerint! Ez
áldás és jövő, bármit mond a világ. A gyermek kapjon a családban, a
hétvégi iskolában krisztusi hitet magyar nyelven, magyar öntudatot!
Fiatalságunk lelkében tegyük izzóvá a magyar Ígéret földjének megszerzését! Amit e sorokkal lelketekre akarok kötni, ezért éltem, ezért
élek és imádkozom i és az örökkévalóságban.”
Részletek Mindszenty József bíboros végrendeletéből
„Drága gyermekek! Ma is veletek vagyok,
hogy az üdvösség felé vezesselek benneteket. Békétlen a lelketek, mert a lélek gyenge
és fáradt a földi dolgoktól. Gyermekeim,
imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy Ő átalakítson és betöltsön benneteket a hit és a remény erejével, hogy erősek legyetek a rossz
elleni harcban. Veletek vagyok és közbenjárok értetek Fiamnál, Jézusnál. Köszönöm,
hogy válaszoltatok hívásomra.ʺ
(A Szűzanya üzenete,
Medjugorje, 2015. április 25.)
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Jézus anyja
Jézus anyja, virágok virága: Mária.
A bölcseknél is okosabb,
Jézus anyja: Mária.
A gyémántnál is keményebb
Jézus anyja: Mária!
Refrén:
//: Könyörögj, könyörögj,
könyörögj ére/ünk! ://
Mária, termékeny gyümölcsfa,
Mária, sugárzó csillag,
Mária, tenger gyöngye.
Refr.
Virág az Isten viharában,
pehely a lélek szélvészében,
Palesztina rózsája, naptól ége
titokzatos lány,
ki egyetlen igen vagy, mely a
földrészeket összefogja.
Refr.
Ó érintetlen, ki a megese
szüzekért imádkozol,
Ó Termékeny, ki az elvetélt
magzatokért könnyezel,
Ó imádságos, ki a káromkodókat
szánva szánod.
Refr.
Gomolygó ködből talpig aranyban
kilépő Asszony,
szürke hamuból talpig tűzben
előlépő Asszony,
szivárványból mosolygó szűzi
Asszony!
Refr.
/Sillye Jenő/
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MÁJUS
9. Elő ró zsafü zé r
10. Tö megtá jé koztatá si
vilá gnap
14. Filmklub
17. ROKI dé lutá n
22. Szentlé lek-hı́vó est
templomunkban
24. Pü nkö sd
18:00 bé rmá lá s
(dr. Szé kely Já nos
pü spö k atya)
25. Karizmá k ü nnepe
(Má riaremete)
31. Hittané vzá ró mise
(Te Deum)

JÚNIUS
7. Urnapja
13. Lindmayer Mikló s
pappá szentelé se
(Esztergom)
14. Lindmayer Mikló s
ú jmisé je ná lunk
„…a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre
és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek” (Jn 14, 26)

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Bérmálkozóink gondolatai
Bérmálkozásra készülő testvéreinket kértük meg, hogy mutatkozzanak be
számunkra választo/ igéjükön és bérmaszentjükön keresztül.
Bőjthe Péter:
„Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval.” (Róm 12,21)
Azért választo am ezt az Igét, mert sajnos az életemben sokszor győz rajtam a rossz a kísértéseivel, viszont ez az ige erőt
ad, és ﬁgyelmeztet engem, hogy a jóra törekedjem, amivel
legyőzhetem a sötétséget. Illetve amikor körülö em tapasztalom a rosszat, akkor próbálom szerete el jóvá változtatni.
Bérmaszentemnek azért Pál apostolt választo am, mert csodás megtérése példa számomra is, hisz a legfontosabb, hogy
mindig, - újrakezdve - Istenhez térjünk. Nagyon várom már a bérmálkozásomat, hisz így már felnő fejjel dönthetek arról, hogy Istent választom. A szentség pedig olyan ajándék, erőforrás számomra, amely által
egyre jobban megélhetem a kereszténységet.
Csécsy Katalin:
Az igém: „Nem ti választo/atok engem, hanem én választo/alak
benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az
Atya, amit a nevemben kértek tőle.” (Jn 15,16)
Azért ezt az igét választo am, mert mindig emlékeztet arra,
hogy ne a saját erőmből próbáljam megoldani a dolgokat. Az,
hogy hiszek, hogy bérmálkozásra készülök, de igazából bármi az életemben, nem pusztán saját döntésem, vagy elhatározásom kérdése, hanem Isten hívo meg rá, én csak engedelmeskedtem a hívásnak
és befogadtam a kegyelmet. Ezt a Szentháromságos Isten felé való nyito ságot, befogadó lelkületet és önátadást szeretném továbbra is gyakorolni
és élni, hogy képes legyek megtenni a magam kis lépéseit, (amire néha
talán képtelennek érzem magam) teret engedve Istennek, hogy általam
működhessen. Erre helyezem tehát a hangsúlyt: nyito szív, a Szentlélek
indításának „meghallása” (mire hív engem Isten?), döntés nap mint nap,
az én kis részem megtétele akár tökéletlennek érezve is azt, rábízni a Jóistenre kihozni ebből a tökéletest, majd hálát adni érte. Megnyugtató, felemelő és alázatra tanító a tudat, hogy Isten nem a tökéleteseket keresi (ld.
apostolok, akik közül Péter különösen közel áll hozzám), hanem azáltal
dicsőül meg, hogy a tökéletlenek suta törekvéseit megszenteli és valami
hatalmasat alkot általa. Én csak az ecset vagyok, amit a tökéletes kéz
10
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mozgat az élet vásznán. Egy ecset önmagában haszontalan, de ha hagyja
magát, a művész kezében remekmű alkotásában lehet eszköz.
Választo szentem Árpádházi Szent Piroska, aki házassága után az Irén
nevet ve e fel. Bérmanévnek az Irén nevet választo am.
Piroskát gyakran nevezik a „keleti Erzsébetʺ„nek is, mivel életútjukban
sok a párhuzam: boldog, szeretet-alapú házasság, gyermekáldás, szerény
egyszerűség, szegények segítése, illetve életük vége felé a szerzetesi hivatás felé fordulás. Szent László király korán árvaságra juto lánya a bizánci trónörökössel, Joannész Koménosszal kötö házasságot. Az udvarban
kitűnt szerénységével, jó természetével, segítőkészségével. Nem csak kiváló feleség, hanem igazi keresztény lélek is volt. 8 gyermekük születe ,
4 ﬁú és 4 lány. Férje támasza volt, kitűnt államügyekben, gazdasági életben való jártasságával, de a gazdagság nem csábíto a, az uralkodás eszközeként tekinte rá. Bőkezűen támoga a a segítségre szorulókat alamizsnával, gyakran fogado szentföldi zarándokokat. Amiért főként példakép számomra: „Ami kötelességet az élet kiró az emberre, azt tenni
kell, örömmel, derűsen, hűségesen. Isten pedig betölti kegyelmével az
ilyen hasznos munkálkodást.”
A bérmálkozás számomra öröm és felelősség. Valódi ʺnagykorúságʺ, ami
után már ʺnincs mentségʺ, járni kell az úton, de ehhez a segítséget is megkapjuk a Szentlélek által. Nagyon fontos számomra, hogy minél több ember megismerhesse az Örömhírt, akár engem, akár mást használ Isten
eszközül, akár a magvetésben, akár a gyümölcsaratásban lehetek éppen
társa. A szentség vétele egyrészt részemről is egy komolyabb elköteleződést jelent, másrészt hiszek benne, hogy a Szentlélek bátrabbá fog tenni
(ha hagyom), olyan helyzetekben, amelyekben eddig megtorpantam,
mert önerőből próbáltam megoldani őket. Bár nem érzem méltónak magam, Isten valamiért mégis kiválaszto engem (ld. az igém), ezért megvan bennem a bizalom irányában, hogy biztos lát bennem olyat, ami által
a tervében „felhasználhat”, még ha most nem is látom, miként.
„Mindannyian Isten ötletei vagyunk, és Istennek csak jó ötletei vannak.”
Kutasi László:
„Ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal,
sok termést hoz.” (Jn 12,24)
Bérmanevem és szentem: Tamás, Becket Szent Tamás után.
Amiért ezeket választo am, és ami a bérmálkozást illeti:
Áldozat és feltámadás: hitünk legalapvetőbb fogalmai. Szépen és egyszerűen írja le ezeket Krisztus hasonlata a búzaszemmel. Ugyanakkor emberi eszünkkel mégis a legnehezebben felfogható fogalmak. Becket Szent Tamás sok vívódás
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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után eljuto odáig, hogy képes volt nem csupán emberi módon gondolkodni. Egy megoldhatatlan helyzetet tudatosan vállalt mártírhalálával
oldo meg. Azért szeretnék bérmálkozni, hogy a Szentlélek segítségével
én is közelebb kerüljek ahhoz, hogy ne csupán ʺemberi módonʺ tudjak
gondolkodni, dönteni.
Lengyel Krisztina:
Tudatos döntés volt számomra, amikor 3 évvel ezelő a keresztelőmre és az elsőáldozásomra készültem. A keresztelőm után megtapasztaltam, hogy milyen a keresztény élet,
úgy gondolom még többet megtudtam a hitről. A bérmálkozás számomra még egy lépés Isten felé. A kapo szentségek
alakítanak, segítenek abban, hogy többet tudjak meg és,
hogy tovább is adjam, amit megtapasztaltam.
Assisi Szent Klára a választo szentem: Klára bátorsága
fogo meg. Ahogyan a családja és környezete elvárásai ellenére tudta
követni Isten akaratát és bátran ki is állt melle e. Nem fogado el megszoko formákat, mert más életet választani.
Választo igém: „Íme, én Veletek vagyok mindennap a világ végéig.” (Mt
28,20) Azért ezt az igét választo am, mert úgy érzem, ebben benne van
minden, amiből erőt meríthetek a mindennapok során. A hitbeli felnő é
válásom egyik célja, hogy magam is apostollá válhassak. Az evangéliumban Jézus ezekkel a szavakkal küldte az apostolokat küldetésükre. Így
úgy gondolom nekem is pont ugyanezt üzeni. Ami nekem nagyon fontos,
hogy az is benne van, hogy nem egyedül kell csinálnom, hanem Vele
együ . Ami pedig az én részem, hogy vegyem észre mindennap és, hogy
merjek akarata szerint cselekedni.
Sztojka István:
A szentírási igém: „Nem nekünk Uram, nem nekünk, hanem a Te
nevednek adj dicsőséget.” (115. Zsoltár)
Azért választo am ezt az igét, mert hiszem, hogy az álmaim
csak akkor válhatnak valóra, akkor érhetek célt, ha a te eimet Istennek ajánlom.
A választo szentem Szent István király, a bérmanevem
István. Ő egységet teremte az emberek közö , amikor a katolikus vallást elterjeszte e Magyarországon, és egységet teremte ember
és Isten közö amikor az országot Szűz Máriának ajánlo a fel. Én is az
egység embere akarok lenni. Azért jelentkeztem bérmálkozni, hogy megerősítést nyerjek, és betöltekezzem a Szentlélekkel, ahogy Jézus tanítványaival történt Pünkösdkor. Én is Jézus tanítványa szeretnék lenni.
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Strenner-Szekeres Júlia:
Az én igém: „Ha szere/ek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én
pedig kérni fogom az Atyát, és ő más Vigasztalót ad majd nektek: az
Igazság Lelkét, aki örökre veletek marad.” (Jn 15)
Azért ezt az igét választo am, mert eddigi életem során jellemzően nehezen ment az engedelmesség. Szüleimnek, tanáraimnak, főnökeimnek sokszor csak fogcsikorgatva, kelletlenül,
kényszerede en engedelmeskedtem, ha nagyon muszáj volt.
Ez az ige a szeretetből fakadó engedelmességre indít, amit a hátralévő
életemben derűsen szeretnék gyakorolni. Nem utolsó sorban pedig megvilágítja az engedelmesség „tétjét”.
Védőszentemnek Szent Johannát választo am. Példaértékű számomra a
hite, amely lángoszlopként vezeti a körülö e lévőket. Az én hitem néha
csak úgy pislákol, mint egy szentjánosbogár, ezért inspiráló számomra a
példa. Azért is érzem magamhoz közelállónak, mert férﬁak közö , férﬁ
világban kelle helyt állnia. Kiskoromban mindig ﬁú akartam lenni, ﬁúk
közé vágytam (de mint egyenjogú ﬁú, nem mint lány) és most, hogy megkaptam, nemsokára világra hozhatom a harmadik ﬁamat is, hát sokszor
nagyon nehéznek érzem a mindennapokat. Szeretnék erőt kapni a választo szen ől, hogy természetemhez illeszkedően állhassak helyt a férﬁ
többségű családomban.
Sebők A(ila:
Bérmaszentem Szent Domonkos. Két okból is őt választo am, az egyik az hogy a Rózsafüzér Királynéja templom
régen a domonkosok temploma volt és mivel i tértem meg,
ezért ennek tiszteletére választo am őt védőszentemnek. A
másik oka pedig, hogy Szent Domonkos életének tanulmányozása után nagy példává vált számomra az evangelizációs tevékenysége és az ige hirdetése mia .
Választo igém: „Hasonlat a házépítésről. Megmondom nektek, kihez hasonlít,
aki eljön,meghallgatja tanításomat és te/ekre is váltja a házat építő emberhez
hasonlít, aki mélyre áso/, és a sziklára rakta az alapot.” (Lk 6,47)
Harminchárom éves koromig nem a sziklára építe em az életemet. Ekkor
kaptam meg a meghívást Istentől, hogy fogadjam be őt és Jézust az életembe. Akkor még barátnőm, ma már feleségem biztatására, majd Károly
atyán keresztül megismertem az evangéliumot és a boldogság alapjait.
Ma már életemet én is sziklára építem és már most érzem mekkora különbséget jelent a helyes keresztény élet. Az evangélium iránti hitem, lelkesedésem és az örömhír továbbadása a célom a bérmálkozással a Szentlélek ajándékaival.
(A többi bérmálkozó bemutatkozásával a következő számban folytatjuk!)
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Bemutatkozik a Boldog Gizella-kör
Plébániai közösségükben több alkalommal is találkozhattunk a Boldog Gizella kör tagjai által készített tárgyakkal, azonban talán sokszor nem is tudjuk, hogy mennyi munka és szeretet van az elkészült alkotások mögött.
Most a készítőkkel ismerkedünk meg jobban és a végére, reményeim szerint, többen kedvet is kapnak, hogy csatlakozzanak hozzájuk.
A Boldog Gizella kör másfél éve alakult meg. Bágya Ferencné Andrea gyűjtött össze a plébániai közösségünk tagjai közül olyanokat, akik már tudtak
kötni, horgolni vagy egyéb kézimunkát végezni, illetve olyanokat is, akik
még nem tudtak, de szerettek volna megtanulni.
Szombatonként 3 órakor tartják a foglalkozásokat, plébániánkon. A kör tagjai szakmai tudás birtokában vannak és igazi művészeti alkotásokat hoznak
létre. Nemcsak a szeretettel készült tárgyak megalkotása, hanem az imádság is fontos számukra. Az összejövetelek alkalmával egy tized rózsafüzért
szoktak imádkozni, illetve a vasárnapi evangéliumot is elolvassák. A Karitász testvérközössége, velük szorosan összefonódik munkájuk, hiszen a
Karitász vásárokra rendszerint készítenek tárgyakat.
Ismerjük meg, kik is vannak a Boldog Gizella körben, hogy lássuk, kik fáradoznak közösségünkért és a teljesség igénye nélkül egy pár elkészült alkotásukat is felsorolom.
Hevesi Sándorné, Magdi néni: „Úgy gondolom, hogy a tehetségemet Istentől
kaptam és nem szeretném csak magamnak megtartani, hanem fontos számomra,
hogy másoknak örömet okozzak vele. Ez a csoport egy jó lehetőség, hogy alkossak.
Először a frissen keresztelt gyermekek számára készítettem kis cipőket. Azután látva a csupasz fenyőfákat, karácsonykor fehér horgolt díszeket kezdtem készíteni a
díszítésükre, majd minden évben újabb 100 darab készült el. Jövőre is tervezek
ugyanennyit elkészíteni, de akkor már azt szeretném, hogy ne csak egy-egy, hanem
több fán legyen dísz, ezzel okozzak még több örömet.” Károly atya húsvéti időszak alatt többször említette, hogy mi nem a nyuszit, hanem a bárányt ünnepeljük. Magdi néni ezt hallva két hónap alatt készítette el azt a gobelin
képet, ami most már a plébániai nagyteremben, a kereszt alatt látható. „A
kép elkészítése közben többször Jézus segítségét kértem, hogy vezessen engem. Nagy
öröm volt számomra, amikor láttam Károly atyán, hogy mennyire tetszik neki az
ajándékom. Amikor pedig megtudtam, hogy az atya nem a szobájában helyezte el,
hanem a közös hittanteremben, akkor is örültem, hogy másokkal is megosztja azt,
amit készítettem.” Magdi néni Amáliával együtt még a Baba-Mama gyerekeinek és felnőttjeinek készített cipőket. Kovács Amália szintén az alapító tagok közé tartozik. Ő sapkákat, derékmelegítőket készített saját kézzel. Illetve horgolt terítőjét is láthatjuk a hittantermünkben.
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A csoport nagyon befogadó, nyitott. Edőcs Ildikó ősztől tavaszig szokott
velük tartani. Ő készített már sálat, sapkát, babaruhát, szatyrot. Ballya Évi is
hozzájuk tartozik, aki elkészítette a hímzéses oltárterítőt.
Kecseti Gabriella sokoldalú művész számára is különleges a csoport. Hiszen a tagok között mindenki más szemmel nézi a dolgokat. „Itt mindenki
azt csinálja, amihez a legjobban ért. Legyen az használati tárgy vagy dísztárgy. A
vásárra is sokszor úgy készülünk, hogy megnézzük, milyen anyagunk van, és abból
mit tudunk készíteni. Várjuk a felajánlásokat is, ha valaki tud segíteni.” Gabriella
készítette többek között a Pásztorjátékra a sokak által megcsodált szamarat.
Grafikákat, képeslapokat, sapkákat, táskákat a vásárokra, és a templom bejáratánál található két textil is az ő műve. A jövővel kapcsolatban pedig így
vélekedik: „Aggaszt a jövő. Többen kellene, hogy legyünk. Bátortalanok az emberek
jönni. Az én álmom egy nagy közös munka, ami lehetne egy nemezelés is. Elkészíthetnénk Gizella palástját. Ez a közös tevékenység összefogna bennünket még jobban
és akár kiállításra is vihetnénk az így elkészült művet.”
Andrea kiemelte, hogy milyen jó, hogy a csoportban megjelennek a különbözőségek. „Magdi néni mindig a tökéletességre törekszik, türelem és nagy fegyelem jellemzi alkotás közben, míg Gabriella inkább szárnyal, az érzelmei vezérlik. Itt
is látszik, hogy a kreativitás végtelen. Azonban közös bennünk az Istenszeretet és
hálásak vagyunk Károly atyának, hogy a közösségünket összefogja.”
Számukra minden kézimunka egyformán értékes, hiszen a szív és a lélek is
benne van az elkészített tárgyakban. Fontos a megajándékozott öröme,
ugyanakkor nekik is örömet okoz, miközben alkotnak. A Boldog Gizella
kör vár mindenkit, hogy együtt megalkossák Gabi álmát, de olyanokat is,
akik szívesen megtanulnának rajzolni, kötni, horgolni vagy egyéb kézimunkát készíteni. Úgy gondolom, hogy mindamellett, hogy a saját kézzel készített tárgyak értékesebbek, olyan tudást is kaphatunk itt, ami ma már nem
mindennapos. /L.K./
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Közelebb kerülni Istenhez
Hogyan tudunk közelebb kerülni Istenhez? Nem könnyű dolog, de nem
lehetetlen, ha vágyunk rá és akarjuk.
l. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe! /1 Kor 16,10-24/ Minden
feszültség szeretetben oldódjon fel! Ne ítéljünk senki háta mögött, hanem
szeretettel intsük meg az egyént négyszemközt először, ha szentségtelen
életvitellel, vagy rossz cselekedetekkel találkozunk.
Tisztázd a hozzáállásodat: Vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, hogy
kivehesd atyádfia szeméből a szálkát. /Mt 7,5/
Gondolataidat rendeld alá Istennek és az Ő parancsainak.
A béke helyreállításának érdekében a harag és az ítélkezés semmit sem ér,
csak pusztító. Vállald a konfrontációt. Bizalmasan kell kezelni a nézeteltéréseket a jó helyen és a megfelelő időben. Vigyázzunk a szavainkra. Lássa a
másik, hogy nem ultimátumot adunk, csak jobbá szeretnénk tenni a dolgokat. Nem lehet feladni az értékes kapcsolatokat, amikor a dolgok kezdenek
zűrössé válni, azokat az igazi szeretet megtartja és tovább viszi.
2. Legyünk tanúi hitünknek, büszkén valljuk meg és hirdessük a feltámadás
örömhírét ebben a világban.
3. Imádkozzunk azért, hogy Isten küldjön „ munkásokat az aratásba”, akik
bátran és érthetően hirdetik Krisztus evangéliumát.
4. Tudatosuljon bennünk, hogy „Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem.” / Fil 4,23/
Az igazi fogyatékosságok: a letargia, a felelőtlenség, az ambíciók és vágyak
hiánya. A legnagyobb ellenségeink nem a kihívások, amivel szembe kell
nézni, hanem az önelégültség, a negativitás, a magunk által kijelölt korlátok, önsajnálat és a kifogások arra, hogy ne kezdjünk többet életünkkel.
Isten segítségével felülemelkedhetsz a körülményeiden, melyek kudarchoz
vezetnének. Ne a kifogásokat válaszd, hanem az eredményeket.
5. Az önfeláldozás a szeretet legmagasabb formája./ Fil 4,5/ Megtapasztaltuk már, hogy milyen, amikor odaadom magam valakinek, aki nem tudja
viszonozni? Ez kihívást jelent önzésünk számára és szemben áll saját természetünkkel.
Az önfeláldozás leggyakoribb a hozzánk tartozók ápolásában és gondozásában, ami általában természetes,és csak békében szeretetben lehet csinálni.
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6. „Mindenért hálát adjatok” /Thessz 5,18/
Állj meg és adj hálát mindazért, amivel mások hozzájárultak életedhez! A
biblia több történetet ír le, ahol a nehézségek előrejutáshoz, és a veszteségek
nyereséghez vezettek. Légy bölcs, használd fel a megtanult leckéket, az Isten által neked szánt jövőben. Ha bajok, gondok, betegségek jönnek, tudd,
hogy Isten irányítja a dolgokat és Isten kezében vagy. Ezek megpróbáltatások, de Ő mindent a mi javunkra munkál. Tehát ne félj és ne rémülj meg,
csak tartsd nyitva a füled és szemed Istennek.
7. „Meg kell bocsátanod, hogy mennyei atyátok is megbocsássa vétkeiteket.”/Mk 11,25/. Légy példakép a megbocsátásban, a jó cselekedetekben a
családodban és ott ahol vagy, a gyermekeid érdekében is, hisz mintát adsz.
8. „Ne aggódjatok tehát a holnapért”…./Mt 6,34/ Az aggodalom a hitetleneknek való, nem Isten országának polgárai számára. Mikor másokkal beszélsz félelmeidről, azok mind negatív megerősítések, melyek felnagyítják
félelmeidet és ettől tehetetlennek és reménytelennek fogod érezni magad és
félsz a jövőtől. Valld meg inkább az igéket, melyet Jézus adott nekünk. /ld.
Mt 6/. Nézzétek az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem
takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Legyen Isten országa és igazsága figyelmetek központjában,
ne a rossz gazdasági helyzet, a bajok, gondok és betegségek.
9. „Növekedjetek kegyelemben.” /2 Pt 3,18/. Gyakoroljuk a nagylelkűséget.
Mikor nyerünk, megkísért minket a gőg, a hatalom, az érzéketlenség és a
káröröm. Fel akarjuk idézni sikerünket, ezzel mindenkit halálra untatnánk.
A kegyelmes győztesek mindig emlékeznek arra, milyen érzés veszteni. Ők
már tudják, hogy minden Istentől van, aki mindent a javunkra fordít. Ez az
érzés nagyobb a győzelemnél és vereségnél.
10. Tudjunk mindig türelmesen várni!
Mindannyian várakozásban élünk, még ha nem is tudjuk, pontosan mire
várunk. Meg kell tanulnunk várakozni a megpróbáltatások idején.
Kérjük Jézustól a várakozás kegyelmét, hogy türelmesek legyünk akkor is,
ha nem értjük, mi történik. Ne igyekezzünk mindenáron irányítani az eseményeket, dolgokat, embereket. Ha már minden tőlünk telhetőt megtettünk, várakoznunk kell. Máriától megtanulhatjuk, hogyan kell várni a próbatételek idején, bízva és remélve, hogy jön a feltámadás.
/Geigerné Boróka/
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Templomfelfedező séták
A centenáriumi évben mi is beneveztünk a „Budapest100” programba, melynek keretében 100
éves budapesti épületek nyitják
meg kapuikat az érdeklődők elő .
Úgy gondoltuk, jó alkalom ez a
Ferenc pápa által is meghirdete
„kilépésre”, evangelizálásra. Öszszesen négy templomfelfedező
sétát tarto unk egy hétvége ala ,
ahol Bőczén Árpád ﬁatal házas
építész és Károly atya veze ék a sétákat. A várakozáson felüli számú érdeklődő kitartóan hallga a a templomról elhangzó számos érdekes információt, mindenki jó hangulatban ﬁgyelhe e meg a
templom és a kápolna legérdekesebb részleteit, a ﬁatalabbak még a toronyba is
felmehe ek, ahonnan lenyűgöző panoráma tárult a
szemük elé. A séta végén
Elek Péter az orgonát muta a be a nagyközönségnek,
sokakat ámulatba ejtve fantasztikus hangszerünk képességeivel.
A vasárnap délelő i séta
végén
meglepetésvendégként ellátogato
templomunkba dr. Erdő Péter bíboros atya is, aki örült a nagy
nyüzsgésnek, örömmel állapíto a meg, hogy milyen jó,
hogy ilyen élet van az egyre
szépülő templomunkban.
Nemcsak az „idegeneknek”,
de templomunk híveinek is nagy élményt jelente a 100 éves templom
ilyetén felfedezése. - C.V. 18
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Kerékpáros zarándoklat Kismaros - Márianosztra
Nagyon szép Máriás zarándokla al nyito uk az idei kerékpáros évadot. Bár az első kerékpártúrán nem voltunk túl sokan, de
annál nagyobb szeretetben, jókedvvel, de igazi zarándok lelki
hozzáállással indultunk útnak.
Kismaroson a Gyümölcsoltó Boldogasszony templomban imádkozha unk a lehetetlenre is igent
mondó Szűzanyához, majd igen
erős emelkedők, és ennek megfelelő számú és gyakoriságú pihenő közbeiktatásával értük el
úticélunkat, a márianosztrai
kegytemplomot. Útközben nem
hagytuk ki az elmaradhatatlan
kerékcserét, gumibelső-javítást
sem…
A márianosztai Szűzanyánál is volt miért
imádkozni, majd lelkesen segíte ünk a helyi
plébános atyának is az
Irgalmas Jézus képének
elhelyezésében.
Szobig folyta uk a kerekezést, ahonnan már
a vonat vi bennünket
Budapestig.
Nagy örömmel, igen
fáradtan, de sok kegyelemmel a
szívünkben érkeztünk haza.
- C.V.-
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Életképek

Szentmise a Dózsa Gy. úti idősotthonban

Keresztség - elsőáldozás

Ápr. 11. Kulturális délután a plébánián „100 perc kultúra”

Szülés előtt álló kismamák megáldása
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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A templom építése
1905. április 7-én, a Fájdalmas Szűz
napján, dr. Kohl Medárd püspök felszentelte az 1904. október 10-től épülő új, ideiglenes kápolnát a Thököly úton, Rózsafüzér Királynéja tiszteletére. Ekkor indult
meg az itteni működés, innét kezdődik a jó
hívek ismeretsége az atyákkal. 1904. telén
jött ide a jó János testvér, aki az első perctől fogva mind a mai napig hűséges sekrestyése a kápolnának és a templomnak.
1905-ben azonnal megalakítják a Rózsafüzér társulatot, 1906-ban a harmadrendet a
hívek lelki életének mélyítésére.
1905. őszén megkezdődött a szervezkedési
és gyűjtési munka a templom– és zárdaépítés érdekében. <<Rózsafüzér Királynéja
templomépítő Filléregyesület>> alakult.
Téglalapokat kezdek árusítani aranyos
lelkű, fiatal lánykák. Országos gyűjtésre
ment egy-két fráter. (…) És a jó hívek és a
Piroskönyv („Rózsafüzér Királynéja”),
mely 1905. januárja óta szintén Budapesten jelenik meg, szorgalmasan segített.
Isten eszközei voltak jószívű adakozó olvasóink. 1906. februárjában már (…) Prohászka Ottokár püspök lángszava toboroz
jóakaró segítőket. Nemsokára (1908) a
főváros, majd a vallásalap szavazott meg
nagyobb segélyt.
Az utolsó nagy akadályok elhárítására
Dunarich Károly pesti házfőnök 1910-ben
Rómában járt s kérésére rendfőnökünk,
Cormier Jácint Theissling Lajos nagytekintélyű és bőtapasztalatú comisszariust küldte hozzánk a helyzet tanulmányozására.
Az eredmény: A tervek kidolgozása.
Hofhauser Antal székesfővárosi műépítész
és tanár, elismert szaktekintély a gótstílusú
templomépítésben, remek tervezetet adott.
Ezek letárgyalása után pályázathirdetés
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jött, melyben Paulheim Ferenc jónevű építőmester kapta meg a templomépítést.
És 1912. február 19-én az első kapavágás!
(…) 1912. május 5-én, V. Szent Piusz pápa
ünnepén, József főherceg és Auguszta főhercegné, a kormány, a főváros képviselete
és igen sok nép jelenlétében dr. Kohl Medárd püspök letette az alapkövet fényes
ünnepély keretében. Az alapkőbe a budai
és margitszigeti kolostorokból kerültek
kövek, hogy így is jelentsük: mi itthon
vagyunk!

1912. május 5.
A templom alapkövének megáldása
1913. júniusában behurcolkodás az új
klastromba, szeptember 29-én pedig már a
torony tetején is fenn ragyog a kereszt.
1914. május 24-én megjött négy hatalmas
(Szlezák-féle) harang, dr. Kohl Medárd
szentelte meg őket. A szentély hét színes
ablaka és a nagykapu feletti rozetta
(körablak) szintén ekkor készült.
Bár a világháború rémes szellője már előre
érezhető volt (…), mégis sikerült a nagy
művet tető alá hozni.

/Bőle Kornél OP, 1928. dec. 18./
Folytatjuk!

Imádkozzunk!
Május:
Hogy Mária közbenjárása segítse
azokat a keresztényeket, akik elvilágiasodo környezetben élnek,
hogy képesek legyenek Jézust
hirdetni.

MÁJUSI ÉLETIGE
„De Isten, aki gazdag az irgalmasságban, igen nagy szeretetéből, mellyel szerete minket,
noha bűneink mia halo ak voltunk, Krisztussal együ életre
kelte .” (Ef 2,4-5)

A plébános májusi imaszándékai
a rózsafüzér csoportok részére:
ÖRVENDETES
VILÁGOSSÁG

FÁJDALMAS
DICSŐSÉGES

A KERESZTSÉG SZENTSÉGÉBEN RÉSZESÜLT TEMPLOMUNKBAN

♦

Benyó Jó zsef

♦

Bő czé n Lő rinc
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SZENTMISÉK RENDJE
RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNÉJA
TEMPLOM
(XIV. Thököly út 58..)

P!"

H,-./01234.41
Sze és Szo: reggel 7 órakor
H, K, Cs és P: este 6 órakor
Urnalátogatás
A szentmisék előtt és alatt
M

!" N
##$!%
K&'!(%

T
Címünk: 1146 Budapest, Thököly út 56.
Honlapunk: www.rozsafuzerkiralyneja.hu
Bankszámlaszámaink:
OTP 11714006-20050454
CIB 10701049-47209503-51100005

S

:

♦ Plébániai

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

(VII. Damjanich u. 50.)

Vasárnap és péntek
reggel 8 óra
SZJA 1 %
MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ
TECHNIKAI SZÁM: 0011

A májusi litániák
minden hétköznap
a szentmise után
kezdődnek, vasárnap az
esti szentmise előtt.
Nagy Károly plébános
Mobil: 06-30/701-9897
E-mail: nk@rozsafuzerkiralyneja.hu

$# % & #&# & '#:

HÉTFŐ és KEDD:
8 – 10 óráig
SZERDA és PÉNTEK: 15 – 17 óráig
ÚJ telefonszámunk: 06-30/884-7050
(irodaidőben hívható)
E-mail: iroda@rozsafuzerkiralyneja.hu

V9:;<=9>:
de. 10 óra és este 6 óra

#I

♦ minden

további péntek este:

szentmise után ½ 8-ig (csendes)
♦ minden

hó 2. vasárnapján:

de. 11 órától engesztelő imaóra

R

I

♦

:

Minden kedden és pénteken, ill. a
hónap első vasárnapján az esti szentmisék előtt 5 órától

G

:

♦a

szentmisék előtt vagy az atyával
előre egyeztetve külön időpontban is
Köszönettel fogadjuk, ha
150 Ft adománnyal
hozzá tud járulni
újságunk előállítási költségeihez.

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