2018 - XII. évf. 4.
(85. sz.)

Rózsafüzér
Királynéja
Veni Sancte
PLÉBÁNIÁNK ÉLETE

1146 Budapest, Thököly út 56.

www.rozsafuzerkiralyneja.hu

„AZ EUCHARISZTIA AZ EGYHÁZ ÉLETÉNEK A FORRÁSA”
A tavalyi év fókuszában az Eucharisztia, mint keresztény életünk forrása állt. A
most kezdődő (Pünkösdhétfőtől) lelkipásztori előkészületi évben pedig a közösségeinket szeretnénk megerősíteni, hiszen csak akkor fogja a világ felismerni,
hogy Jézushoz tartozunk, ha szeretettel vagyunk egymás iránt. Plébániai, szerzetesi, lelkiségi vagy más keresztény közösségeinknek ezt a krisztusi szeretetet kell
sugározniuk a világ felé. Ez csak akkor valósulhat meg, ha minden egyes katolikus hívő Krisztus-központú életet él és az ő tanítása alapján építi a keresztény
közösséget. A katolikus közösségek legnagyobb ünnepe a szentmise, ami

KÖZÖSSÉG

életünknek és küldetésünknek is csúcsa és forrása.
Fontos ennek a legszentebb liturgiának mély megértése és átélése, az abban
való aktív részvétel…
Bízom benne, hogy a plébániákon és más közösségekben mind többen vállalnak részt a közösségi élet előmozdításában, a másokért végzett szolgálatban,
ami által Isten Országa egyre inkább jelenvalóvá lesz. Kívánom, hogy a következő év pünkösdjéig növekedjenek közösségeink hitben és szeretetben… hogy
Isten irántunk való szeretetének jeleivé váljanak.
(Erdő Péter bíboros úr gondolataiból)
Nagy Károly plébános

Kezdődnek a hi anórák
Jézus missziós parancsa
„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” (Mk 16,15) „Menjetek
tehát és tegyetek tanítvánnyá minden
népet, és kereszteljétek meg őket az
Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.
És tanítsátok őket mindannak megtartására, amit csak parancsoltam nekfelsősök
tek.” (Mt 28,19-20)
„Jézus föltámadása után elküldte az
Atyától a Szentlelket, hogy befejezze
az üdvösség művét és – miként őt
küldte az Atya – arra indítsa a tanítványokat, hogy az ő küldetését folytassák az egész világon. Jézus volt az első
és a legnagyobb evangelizáló. Hirdette
Isten Országát, mint új és végső isteni
beavatkozást a történelembe, és e hírt
középiskolások
úgy határozta meg, hogy ez „az evangélium”, azaz a jó hír. Egész földi életét ennek szentelte: megismertette az Országhoz tartozás örömét, annak követelményeit…, a benne foglalt misztériumokat, a belépők testvéri életét és eljövendő beteljesedését.”
(A Katekézis Általános Direktóriuma)
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Miért járok hittanra?
Mert Jézus tanítani akar,
tanulni akarok tőle…
Mert hallani, hallgatni
akarom a plébánost, akit
Jézus
küldött pásztornak, hogy vezesse közösségünket… Mert Jézus
legfőbb szándéka az egy- Fiatal házasok
ség. Ezért nem a saját fejem után akarok menni, nem csak magamat akarom
táplálni, nemcsak önképző körbe, helyekre járok… Adni akarok és kapok is!
… Mert építeni akarom Krisztus Titokzatos Testét, az Egyházat, plébániai közösségünket, a helyi egyházat… Mert építhetjük, erősíthetjük egymás hitét…
Jó együtt lenni testvéreimmel, jó tartozni valahova…
„Halljátok! Íme, kiment a magvető vetni. És történt, hogy
amint vetett, egy rész
az út mellé hullott; és
odajöttek a madarak
és fölették. A másik
rész sziklára hullott,
ahol nem volt elég
Babák-mamák
földje, és azonnal
kikelt, mert nem volt mélyen a földben; és amikor fölkelt a nap, kivirult, mivel
azonban nem volt gyökere, kiszáradt. Egy másik rész tövisek közé hullott, és
felnőtt a tövis és elfojtotta és nem hozott termést. És mások jó földbe hullottak
és termést hoztak: kihajtottak, felnőttek, és az egyik harminc-, a másik hatvan-,
a harmadik százszoros termést hozott.” (Mk 4,3-8)

Hitoktatóink
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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HITTANÓRÁK RENDJE
2018 – 2019
Babák-mamák

minden kedd 10:00

Bibliaóra

2. kedd 18:45

Katekumenek (kezdők)

4. kedd 18:45

Plébániai hittan (Mindenki-NEK) 1. hétfő 18:45
Felnőtt hittan (65 év alattiak)

3. hétfő 18:45

Jegyesek (és fiatalabb házasok)

1. és 3. kedd 18:45

Nyugdíjasok

4. kedd 15:30

Igekör

utolsó csütörtök 18:45

Boldog Gizella kör

minden hétfő 10:00

Filmklub

1. csütörtök 18:45

A plébániai óvodás, általános iskolás és középiskolás hittanórák időpontjai
még kialakítás alatt vannak.
További információ Nagy Károly plébánostól kérhető (+3630/701-9897).
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Imádkozzunk az iskolai hitoktatás gyümölcseiért is!
Radnóti Gimnázium

Szent István Gimnázium

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Megkezdődö a második felkészülési év
A 2020. szeptemberében tartandó Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK) három éves felkészülést hirdettek meg a szervezők.
• Az első év témája az Eucharisztiában jelenlévő Jézussal
való személyes kapcsolatunk előmozdítása volt. Az év
során számos program ezt segítette. Májusban a NEK felelősök készítettek egy kérdőívet, melyből az első felkészülési év eredményeit, tanulságait szerették volna megtudni.
A kérdőívre érkezett közel 50 válasz kiértékelését az augusztusi felnőtt lelkigyakorlaton kezdtük meg. Még
további beszélgetések témája lesz, miként tudjuk egymást segíteni az
eucharisztikus életben: hétköznapi szentmisék gyakoribb látogatása, szentségimádásokon való buzgóbb részvétel, templomunk nyitvatartásának hosszabbítása stb.
• A pünkösdkor megkezdődött második év témája pedig a közösség, vagyis
az Eucharisztia közösséget építő volta. Már a felnőtt lelkigyakorlaton is sokat
elmélkedtünk a Jézus által óhajtott közösségről, és a most kezdődő hittanos év
során is valamennyi hittancsoporban elő fog kerülni e téma!
Ajánlott olvasmányok a fenti témák kapcsán a NEK-re készülve:
1. II. János Pál pápa: Az Egyház az Eucharisztiából él
Maradj velünk Urunk
2. Római dokumentumok XXVIII. – Az Eucharisztia éve
3. XVI. Benedek: A szeretet szentsége
4. Chiara Lubich: Az Eukarisztia
5. Jean Vanier: A közösség
6. Ferenc pápa: Örüljetek és ujjongjatok
7. Boldog VI. Pál pápa tanítása az Eucharisztiáról
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Visszatekintés a nyár eseményeire
Máriaremete - Karizmák ünnepe

Élő rózsafüzér zarándoklat (május 26.)

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Úrnapja (június 3. )

„A helyi egyházat anyaként kell szeretnünk. Saját harangtornyunkat kell leginkább szeretnünk, mint a legszebbet az összes közül. Mindenkit boldogsággal kell eltöltenie a saját egyházmegyéjéhez, a saját egyházközségéhez való
tartozás. Saját helyi egyházában mindenki mondhatja: itt Krisztus várt rám és
szeretett engem; itt találkoztam vele, és itt az ő titokzatos testéhez tartozom. Itt
vele egységben vagyok. Mindegyikünknek, akik itt vagyunk, be kell tagozódnunk Krisztusba, egynek kell lennünk vele, és egynek kell lennünk egymással.
Az Eucharisztia az, ami megadja, aminek meg kell adnia nekünk ezt a közösségi érzést. Az Eucharisztia az Úr asztala: körbevesszük ugyanazt az oltárt,
Krisztus asztaltársai vagyunk, és a többi hívő asztaltársai, akiket testvéreinknek kell tartanunk. (…) Ennek a köztünk lévő, Jézus követői és tanítványai
közötti, a keresztények közötti elgondolhatatlan közösségnek a jele, záloga,
előrelendítője, ereje a mi vele, az eucharisztikus Jézussal való egyesülésünk.
(Boldog VI. Pál pápa - Eucharisztia, 87-88 pp)
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Hittanévzáró - Te Deum (június 10. )

Ministránsok
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Vác - Szob kerékpártúra

Szép nyári nap. Sziporkázó napsütés. Szélsebes vonatok Vác irányába.
Elsőként a Székesegyházat vettük célba, ahol Károly atyát 44 éve így június
tájt szentelték pappá. A főtemplom most is díszben áll, néhány váci egyházmegyés főpap - köztük Kocsis Imre atya - a bejáratnál fogadja az idei papszentelésre érkezőket.
A mise még nem kezdődött meg, így egy
pillanatra bekukkantottunk, de sportos
öltözékünk miatt inkább a téren vártuk
meg a váci egyházmegyés papok és kispapok seregét. Igen hosszú sorban kígyózva vonultak be az ünnepre, többen
vidáman mosolyogtak Károly atyára, aki
kerékpáros sisakjával üdvözölte őket.
Beer Miklós püspök még ki is lépett a
sorból,
hogy
köszöntse kis
csapatunkat. Az ő mosolyával, derűjével indultunk
tovább utunkon a Dunakanyar felé, miután hálát
adtunk a korábban és a közelmúltban született papi
hivatásokért.
Első állomásunk - szokás szerint - a nagymarosi strand volt. A 21 fokos vízben csak a legbátrabbak mártóztak meg, a többiek a visegrádi vár túlparti látványában gyönyörködtek vagy frissítővel hűtötték magukat. Sebeők Attilával és apósával itt találkoztunk, eljöttek értünk, s velük együtt kerekeztünk tovább a szobi málna hazájába, kis családjuk
otthonába. A kerti lugas adott árnyat csapatunknak,
10
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míg elfogyasztottuk a bográcsban főtt ebédet, sokféle házi süteményt és természetesen a kertben termett málnát, belőle készült
szörpöt.
Attila, Gina, Nina és Liza átmenetileg
laknak a szülőknél, míg felépül saját házuk
egy másik szobi utcában. Igyekeznek bekapcsolódni a helyi egyház életébe, így
rajtunk kívül meghívták fiatal plébánosukat és a közelben szolgáló ismerős papbarátjukat is az ebédre. Egyikük elmesélte
hivatása történetét, mi pedig érdeklődéssel hallgattuk, hogyan működik Isten
szeretete, milyen módokon hívja magához kiválasztottjait.
Attila és Gina építési telkének megáldása következett, a többség ebben a
nagy örömben osztozott a házigazdákkal, hiszen kevés olyan fiatal család van,
akik építkezés előtt már az üres telket is „megáldatják”, és Isten segítségét kérik a családjuk előtt álló nagy feladathoz.
Hárman azonban inkább nekivágtunk a hátralévő útnak két keréken, mert
Pesttől mintegy 70 km-re voltunk, s bár „állni látszék az idő”, a Napkorong
haladt. Meg sem álltunk Nagymarosig, ahol immár 22 fokos vízben mártózhattunk meg. Megállapítottuk, hogy igyekeznünk kell, ha nem akarjuk, hogy
ránk sötétedjen, így csak Vácott tartottunk némi pihenőt, majd a Pest felé
vezető kerékpárúton folytattuk. Hazatérve nem győztem hálát adni Istennek a
csodás napért. No, meg a RoKi csapatáért, akikkel a heti munka után ilyen
páratlan, frissítő élményekben lehet részem rendszeresen. - Ali Erika -

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Zarándoklatunk (Vértessomló, Majk)

Nagyon szép volt ma (is) a zarándoklat!
Öröm, hogy sokan lehettünk - megint igazi család voltunk - oly módon, hogy
0-100 évig mindenki képviseltette magát.
Számolgattam, hogy négy nyolcvankodó volt velünk, néhányan hetvenkedtünk, egészen a pár hónapos zarándokokkal lehettünk együtt.
Szép helyeken jártunk. Vértessomló a „múltjával”, Spányi püspök újra bevezetett hagyományával - hogy megáldja azokat a fiatal párokat, akik itt a Szűzanya kegyképe előtt kérték, s meg is kapták az ajándékot - a gyermekáldást..
Megható része a templomnak az a tábla, amin már 12 szívecske hirdeti, jöttek
hálát adni a kegyelemért.
Mi is letehettük itt a cipelt „csomagjainkat”, - ki miért imádkozik itt, miért ad
hálát, mit szeretne kérni a Mennyei Atyától… S mindezekért együtt - mint
Család - együtt imádkoztunk. Betegekért, távollévőkért.
Majk - a szerzetesek világa. Sokat tanulhattunk Tőlük, függetlenül attól, hogy
csak az emléküket láthattuk a kiállítás képeiről. Az Odafönn valókhoz ragaszkodjunk, fűzzük szorosabbra a szálat Velük, adjunk hálát mindenért, imádkozzunk, nem csak magunkért, a családunkért, az ismerősökért - bizony az
„idegenekért” is, akikről talán senki nem emlékezik meg.
Cca. húsz éve svéd vendégekkel jártunk itt. Bizony elég rossz állapotúak voltak a remete házak. Vezetés nem volt, amit hozzá olvashattunk, azt tudtuk
meg Majk lelkületéről. Most felújítva, gazdag látnivalóval mutatták be az ottani - közel 300 évvel ezelőtti életet.
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Nagyon köszönjük a hely
kiválasztást, hogy mindezt a szépet szó szerint
ajándékba kaptuk - a Roki
-tól. Köszönjük mindenkinek azt, hogy köztetek
lehettünk - hogy szerethettük egymást, hisz azért
is mentünk (szeretgessük
egymást), valamint a
közös imát, az elmélkedéseket.
- Burányi István és Évi Vértessomlón, Sarlós Boldogasszony ünnepén nagy hittel imádkoztunk a
születendő életekért:

XVI. BENEDEK PÁPA IMÁJA A SZÜLETENDŐ ÉLETÉRT
(részletek)
Urunk Jézus, Te, aki hűségesen meglátogatod és jelenléteddel elárasztod az egyházat és az
emberi történelmet, aki Tested és Véred csodálatos Szentsége által részesítesz bennünket
isteni életedben és megízlelteted velünk az örök élet örömét, imádunk és áldunk Téged.
Leborulva előtted, aki a közöttünk valóban jelenlévő élet forrása vagy, könyörgünk hozzád:
♦

♦
♦

♦

Ébreszd fel bennünk újra a tiszteletet minden születendő emberi élet iránt, tégy képessé
minket arra, hogy az anya méhének gyümölcsében
megpillantsuk a Teremtő csodálatos művét, tedd készségessé szívünket, hogy nagylelkűen befogadjunk
minden gyermeket, aki kopogtat az élet ajtaján.
Áldd meg a családokat, szenteld meg a házaspárokat,
tedd termékennyé szeretetüket.
Vigasztald meg azokat a házaspárokat, akik azért
szenvednek, mert nem lehet gyermekük. Gondoskodj
róluk jóságoddal.
Nevelj mindenkit arra: viseljék gondját az árva és
sorsukra hagyott gyermekeknek, hogy megtapasztalhassák szereteted melegségét, isteni szíved vigaszát.
Ámen. gyermekáldásos imameghallgatások Vértessomlón

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Gyalogtúra Leányfalu - Vörös-kő - Dunabogdány
Nyári, szikrázóan napfényes gyalogtúránkat a leányfalui strandtól indítottuk.
Habár sokunkban titkon felmerült a csábító gondolat hogy a fárasztó egész
napos pilisi túránkat lecseréljük egy egész napos ʺstrandon süttetem magamʺ
gondolatra, azért ellene mondtunk a csábításnak és elhessegettük az ilyen
gondolatokat. A túraútvonalról tudni kell, hogy az elején a bemelegítés egy
átlagosnál kicsit meredekebb gyalogúttal indul, itt a lelki (és fizikai) feltöltődést Károly atyától kaptuk a júliusi Életige formájában: Szent Pál üzenetén
merengve „Amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős” (akkor még nem is
sejtve, hogy mennyire aktuális lesz, mivel túránk során több mint 20 km-t gyalogoltunk a Pilis festőien szép erdei útjain, néha egy-egy forrásnál a hűs vízzel
oltva szomjúságunkat és újratöltve vizes palackjainkat) - habár a jelenkor üzenete hogy erősnek kell lenni, agresszívnek kell lenni és erővel mindent elvenni
a gyengéktől, Jézus és Szent Pál tanítása ezzel szemben a gyengeségből és a
„belső tövisből” fakadó erőt helyezi előtérbe.
Ebédünket a csodálatos panorámájú Vörös-kő (521 méter) csúcson fogyasztottuk el, a csúcs tetejéről káprázatos kilátás tárul elénk, lábunk alatt az egész
Szentendrei-sziget, messzebb a Naszály magányos, megsebzett tömbje, Vác
városa, mögötte a Cserhát vonulatai.
A csúcson kicsit erőre kapva és felbuzdulva a gyalogtúra végére betervezett
Dunában való fürdéstől kis csapatunk egy kb. három órás túraútvonalon folytatjuk utunkat Dunabogdány irányába. Mivel nálunk nemsokára már aktuális
lesz az esküvő, egy-két tapasztaltabb fiatal házaspárútól próbáltunk tapasztalatot gyűjteni a házasságról és az esküvői készületek tervezéséről.
Gyalogtúránk végcéljához közeledvén, Dunabogdány határában egy a régi
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rendszerből fennmaradt, kőbánya - vagyis a Csódi-hegy - mellett haladunk el.
A félgömb alakú, 175-180 m-es kiemelkedés, alakját keletkezésének köszönheti, mivel a hegy egy „félbemaradt vulkán”, itt lelhető fel az ország egyik legjobb minőségű andezitje, viszont a kitermelés miatt kicsit ʺtáj-sebʺ érzetét kelti.
Kicsit fáradtan a nyári melegtől, de még jóval a naplemente előtt kis csapatunk bátrabb tagjai kipróbálhatták a dunabogdányi szabad-strandnál a hűs és
frissítő Duna vizét, ezzel kellemesen felüdítve fáradt lábainkat. Előre nem
terveztük, de a túránk picit hosszabbra (és talán szebbre is) sikerült, mint átlagos gyalogtúráink szoktak lenni. - Scherf István és Szilvi -

S

b ldogsá

v

!

Scherf István és Szilvi esküvője 2018. szept. 1-jén
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Balatoni kerékpártúra
A „10. ROKI balatoni bringatúrán” vehettünk részt július elején. Színfolt volt és nagy
öröm, hogy ifjak is többen velünk tartottak!
Anna! Bori! Matyi! Domi! Köszönjük, hogy
jöttetek, köszönjük a sok vidám játékot,
nevetést!
A vonatról leszállva túránkat Lepsénynél
kezdtük, hiszen első állomásunk a közeli
Balatonfőkajár volt, ahol meglátogattuk az
oda néhány éve leköltözött fiatal házasokat,
Gábort és Katit és kislányukat Böbét. A finom tízórai mellett elismeréssel hallgattuk a Korai házaspár beszámolóját, miként kezdtek el aktívan bekapcsolódni a helyi plébánia életébe, hogyan igyekeznek a fiatalabb korosztályt is a
templomba vonzani. Gábor, aki a templom „gondnoka” és lelkipásztori munkatársa is lett időközben, körbekalauzolt minket a kedves kis templomban.
A mindig elmaradhatatlan fürdőzés és sült hekk után Balatonalmádi volt a
következő állomás, ahol a Bágya család apraja-nagyja és a balatoni vakációját
töltő Edőcs házaspár nagy szeretettel várt minket! A szentmise ezen a sokat
látott almádi teraszon mindig egyedülálló élmény. A család vendégszeretetének köszönhetően jóllakottan indultunk tovább alkonyat közelében a néhány
km-re fekvő Felsőörsre, ahol első éjszakai szállásunk volt. Az út rövid volt
ugyan, de alighanem a legnehezebb szakasza három napos túránknak. Meredek emelkedők és patakokban csorgó izzadtság árán jutottunk fel a festői el-
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helyezkedésű faluba, ahonnan
„az egész Balatont belátni”.
Este közös ima és játék után
tértünk nyugovóra.
Másnap új erőre kapva szálltunk nyeregbe, és Godár Sanyi
előzetes javaslata alapján kipróbáltuk a sajkodi strandot.
Bár a víz még kissé hűvös volt,
jól esett a felüdülés. Estére értünk a harmadik kedves vendéglátónk, a Zsombok házaspár
házához
Balatonszepezdre. Szégyelltük magunkat, mert itt is fejedelmi fogadtatásban volt részünk, úgy
éreztük, nem érdemlünk meg ennyi kényeztetést! Az a gondolat adott némi
megnyugvást, hogy házigazdáink bizonyára Jézust látják bennünk, és ezért
szeretnek ennyire. Magdi! Gyuri! Mindent köszönünk! Szigligetről érkezésünk hírére odalátogatott az ifjabb és idősebb Bőjthe házaspár is, így a közösség-élményünk mind inkább kiteljesedett! A szép szentmise, lucullusi lakoma
és nagy kártyapartik után édes álomra hajtottuk fejünket, elfoglalva Zsombokék valamennyi szobáját… Másnap szentmise és a vacsorához hasonlatos
kaliberű reggeli után Gyuri felvitt minket a hegytetőre, ahol egy különleges
feszületet és gyönyörű balatoni panorámát csodálhattuk meg.
Szepezdről Badacsonytomajig tekertünk, ahol kétfelé vált utunk: egy kisebb
csapat Keszthelyre kerekezett, a többség pedig az ifjúság kérésére áthajózott a
Balatonon a katamaránnal, és Fonyódon egy kiadós fürdőzéssel folytatta a
napot. Anna még egy labdát is kölcsönkért a
strandon egy külföldi nénitől, így óriási labdacsatával zártuk balatoni biciklitúránkat.
Hazafelé a vonaton már újra együtt volt a
teljes csapat, örömmel adtunk hálát az elmúlt
napok eseményeiért.
Köszönjük Istenünk, hogy velünk vagy minden nap, minden helyzetben - a testi-lelki
nehézségekben éppenúgy, mint a jókedvben
és a kölcsönös szeretetben! - C.V. -

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Zarándoklat Máriabesnyőre

Régi hagyományt ápol Úriban Nagy Laci, Károly atya unokaöccse, aki minden évben szervez Úriból Máriabesnyőre gyalogos zarándoklatot Nagyboldogasszony ünnepe környékén. Pintér Andrea hitoktatónk szervezésében
idén négyen csatlakoztak a gyalogos zarándokokhoz Úriban. Károly atya és
kerékpáros csapata pedig vonattal Gyömrőre ment, majd egy kellemes mártózás után a festői kis tóban, először felkerestük a gyömrői templomot, és beszélgettünk az éppen a templomban imádkozó Barotai Endre plébános atyával. Innen tovább kerekezve indultunk Isaszeg felé, ahol beértük a gyalogosokat, akik már hajnal óta meneteltek Úriból és éppen az ebédszünetjüket fejezték be Isaszegen a „falu szélén”. Innen egy csendes erdei úton együtt folytattuk az utat Máriabesnyő felé gyalogosok és kerékpárosok (kerékpárjainkat
tolva, mezítláb a süppedős homokban). Elöl ment a kereszthordozó, majd
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csendben,
elmélkedve,
imádkozva követte őt a 20
-25 főt számláló zarándokcsoport. Laci tárogatószóval és lelkes énekével tette
a zarándoklatot még meghittebbé. Biciklisként érkezve a zarándokok közé
engem egészen magával
ragadott a csendesség és
imádságos, Máriához készülő hangulat. Amikor megpillantottuk a besnyői bazilika tornyát
az út végén, érezte mindenki: hazaértünk édesanyánkhoz.
Ünnepélyesen vonultunk be a templomba, az
Úriból busszal érkező hívekkel már 60-70 fős
sokasággá duzzadva. A misét és az éjszakába
nyúló virrasztást Mária lábainál (a zarándoklat
valódi célját) a biciklis csapat már nem várta
meg, mégis mindannyian lelkileg megújulva,
kipihenten folytattuk utunkat. A leglelkesebbek
egészen a vereságyházi tóig bicikliztek és egy
újabb fürdőzéssel zárták a napot, mások hamarabb hazafelé indultunk.
Köszönjük Urunk, hogy sosem maradunk egyedül, mindig van egy csapat,
akikkel együtt, közösségben útra kelhetünk Veled és Feléd! - C.V. -
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Beszélgetés plébániánk családjaival
Kovács család

A Kovács házaspár négy gyermeke közül Orsi és Bori, valamint az édesanyjuk Mariann együtt keresztelkedtek meg tavaly.
Azóta ők is és a férj/édesapa, Barna is egyre inkább plébániai közösségünk
tagjaivá váltak. Ismerjük meg egy kicsit jobban őket!
Mikor jö,etek a Rokiba és mikor volt a keresztelőtök?
Mariann: 2017. április 15-én volt a keresztelőnk, és én egy évvel a
keresztelő előW, Bori meg még korábban kezdeW járni.
Orsi: Bori már járt a templomba 2015. nyara óta, csak nem beszélt róla
senkivel.
Hogy kezdtél el templomba járni, Bori?
Bori: A barátaink, akik Karmacson laknak, mindig mesélték, hogy milyen
jó vasárnap a mise, ezért mindig el akartam menni én is, csak nem
mertem.
Barna: Egyszer, mikor meglátogaWak ezek a barátaink, a ﬁuk nálunk
maradt és a szülők a lelkemre kötöWék, hogy vasárnap el kell
mennie a misére . Elmentem vele, akkor még hátul, a kápolnában volt a
mise. Amikor meg mi voltunk náluk, Mariann mindig a vallásos könyveiket nézegeWe. Bori pedig már egész pici korában felﬁgyelt a harangszóra, és kérte, hogy menjünk oda.
Bori: Egy vasárnap este iWhon épp összevesztünk, dühös voltam és
elmentem sétálni. „Véletlenül” útba eseW a templom és a mise is pont kezdődöW, hát beültem hátra. Végigültem és megtetszeW. Elkezdtem vasárnaponként misére járni.
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Hogyan folytatódo, aztán?
Bori: Egyszer csak Károly atya megszólítoW a mise után. Mondta,
hogy látja, hogy iW szoktam lenni, azt kérdezte, errefelé lakom-e.
Rávágtam gyorsan, hogy “igen, de nem vagyok megkeresztelve”.
Mondta, nem baj, szívesen segít, odaadta a névjegyét. Kérdeztem,
hozhatom-e a nővéremet is? Aztán mentem haza, leültem az ágyra és
meséltem, hogy “képzeljétek, megszólítoW a pap”!
Mariann: Bori elmesélte, hogy jár a templomba és hívoW engem is, hogy
“Anya, gyere, gyere”. De én nem mertem, féltem. Orsi volt a bátrabb,
először ő ment el vele, csak utána jöWem én. A lányok mesélték, hogy
Károly atya megszólítoWa őket és elmennek hozzá beszélgetni. Ez olyan
különleges volt a mi életünkben: találkozni egy pappal, egy igazi pappal!
Én mindig vágytam rá, hogy legyen egy papom!
Orsi: Aztán először 2016. februárjában mentünk el Borival egy mátrai
kirándulásra, arra nagyon emlékszem.
Mariann: BeszélgeWük iWhon, mennyire jó lenne megkeresztelkedni és
erre egyszer csak bedobtak egy Erzsébetváros újságot. Addig azt hiWük,
hogy mi VII. kerületiekként templom szempontjából a Rózsák teréhez
tartozunk. LáWuk az újságban, hogy van egy Capdeboné Viktória, aki
riportot készíteW a Rózsafüzér Királynéja Templom plébánosával és oW
olvastuk, hogy mi is oda tartozunk, ahhoz a templomhoz.
Orsi: Aztán Bori kivágta az újságból Károly atyát és kitűzte a falra, hogy
ez az a pap, aki meg fog minket keresztelni.
Nem mindennapi dolog, hogy egy családban egyszerre három felnő,
megkeresztelkedik.
Barna: Hát, nem! Tudtam, hogy Mariann ilyen, éreztem, ő oda való,
persze azt nem tudtam, hogy meg fog keresztelkedni. Orsinak ilyen
szempontból kicsit hasonlít a természete az anyukájáéra, befelé
forduló. Bori már kicsit más, ő úgy tudja megélni ezt az egészet, hogy - jó
értelemben - ez egy jó buli. Engem abszolút nem zavar, hogy ők ilyen
vallásosak leWek, sőt örülök neki. Abban is reménykedtem, talán lesz egy
ﬁatalabb társaság, ahol jól érzik magukat, de sajnos ez az egy nem jöW
össze, a Rokiban szinte nincsenek huszonévesek.
Bori: Ezért megyek el néha a Bosnyák térre is, mert oW több a ﬁatal.
Milyen volt a beilleszkedésetek a közösségbe?
Mariann: Elmentem egy vasárnapi misére én is, aztán volt az az első
hétfői katekumen hiWan és utána már jöW minden. Egyszerűen nem
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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tudtam megtenni, hogy ne menjek. Isten leW az
első az életemben. Olyan csodálatos volt a
templomban és a plébánián lenni - amelleW, hogy
eleinte sok szorongás volt bennem meg félelem.
Mentem
minden
programra,
hiWanokra,
kirándulásokra, oW akartam lenni. A munkából
loholtam, hogy odaérjek a hétköznap esti
Együtt az éjszakai túrán
szentmisékre, nagyon fontos leW nekem mindez.
Aztán most már egyre több embert mind jobban megismertem a
közösségből, már nem vagyok olyan, mint egy idegen, hanem közel érzem magam az emberekhez. Nemrég hívoW egy néni, hogy látogassam
meg, mert mindig együW rózsafüzéreztünk.
Barna, te hogy állsz a hit kérdésével?
Barna: Az, hogy Isten létezik, az észérvekkel belátható. A világ olyan
bonyolult és olyan összhangban működik, hogy az nem lehet a véletlen
műve! A katolikusság pedig a történelmi érdeklődésem miaW mindig is
tetszeW, mert világos, hogy nélküle Európa ma már nem létezne. Azt
amit most Európai Uniónak hívunk, azt az egyház már a középkorban
megcsinálta, amikor egységesíteWe Európát. Sőt, sokkal nagyobb
összetartó erő volt a közös hit, mint most a közös gazdaság.
Mariann: Velem egészen máshogy volt, én tizenévesen láWam egy ﬁlmet
Jézusról. Úgy éreztem, nála szebb ember nem létezik. Engem sem
neveltek vallásosan, sőt oWhon inkább csak negatívumokat halloWam az
egyházról.
Barna, érzékeltél változást, mióta a fél családod keresztény le,?
Barna: Nem veWem észre, hogy mások lennének. Mindig is
tudtam, Mariannt ez érdekli, én szeretek focizni, ő pedig templomba
járni. Ez így teljesen rendben van, nincs ebből konﬂiktusunk.
Mariann: Egy idő után nekem az volt rossz egy kicsit, hogy éreztem, elindulok egy úton, amire életemben először Barna nem jön velem, és ez valahol nem jó, fáj egy kicsit. Engem ugyan elenged, de nem éli át velem,
amit én. Nagyon jó leW volna, ha ő is velem együW hisz, és ő is megtapasztalja ugyanazt az örömöt, amit én átélek, hogy Jézus, Isten vonz.
Orsi, te mit tapasztaltál, amikor kezdtél a közösséggel megismerkedni?
Orsi: Először kicsit féltem, ezért mindig Borival együW mentem. Károly
atya hívoW minket az iﬁ hiWanra, meg a katekumen hiWanra. Végül iﬁre
nem, de katekumenre elkezdtem járni és tetszeW. Jó volt, hogy
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megkaptuk azt a hosszú kérdéssort, ami a bérmálkozásra készít fel,
nagyon sokat lehet belőle tanulni. A misére járás is nagyon vonzoW és
egyre többet járok azóta hétköznap is.
Lányok, mostanában mintha kicsit ritkábban látnánk benneteket. Mi
van e mögö,?
Orsi: Szeretnénk egy kicsit a nagyobb egyházat jobban megismerni, ezért
más templomokba is elmegyünk misére, pl. a Rózsák terére, meg a
Bosnyák térre. Szeretnénk olyan közösségeket is kicsit megismerni, ahol
például több korunkbeli ﬁatal van.
Szeretnétek majd bérmálkozni is.
Mariann: Amikor arról volt szó, hogy még nekünk nem lehet, várnunk
kell, akkor először a teljes kétségbeesés és sértődöWség leW úrrá rajtam, de
most már értem, hogy igaza volt Károly atyának, hogy nem bérmált meg
rögtön. Én még mindig nem tudtam igazán megnyílni Jézusnak. Az
embernek érlelődni kell. Most már érzem, mennyire nem vagyok még
kész, nagyon nehezen megy például a gyónás nekem is, Orsinak is.
I,hon szoktatok leülni együ, beszélgetni az evangéliumról vagy ilyen
dolgokról?
Mariann: Nem, iWhon még nem megy. Igazából azt hiszem, nem akarom
Barnát ezekkel a dolgokkal elriasztani, elárasztani. A lányok viszont
szoktak kutyasétáltatás közben a hitről beszélgetni.
Sokunk örömére ontod a verseket, o,hon mit szólnak hozzájuk?
Mariann: Bennem egy szó is el tud indítani egy gondolatot vagy egy
verset. A családom viszont nem olvassa a verseimet, Barnától ez a stílus
távol áll, pedig ő is ír verseket, csak másmilyeneket. A lányok eleinte még
elolvasták, de ma már ők sem.
Köszönöm a beszélgetést nektek, kívánom, hogy a Jóisten vezessen
mindannyiótokat a számára kijelölt úton az Ő Országa felé.
Barna: Kérnék ám visszavágót! Kigondoltam, kellene a Rokiról egy
könyv, egy olyan riportkönyv-szerűség. Az én szemszögemből, aki nem
tartozik ide, láWatni a közösséget. Kérdezősködnék, meséljék el az emberek, hogy kerültek ide. Titeket Ákossal is próbállak majd megkérdezni.
Érdekes lehet, hogyan építeWe föl a közösséget Károly atya, amikor idekerült. Azért is voltam kíváncsi a lelkigyakorlatra, hogy lássam, milyen a
plébánia népe, tudjak beszélgetni az egyes emberekkel. Fontos volna,
hogy mások, kívülállók is halljanak ilyen dolgokról is, ne csak mindig az
ellenpropagandáról. - C.V. www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Felnő lelkigyakorlatunk Péliföldszentkereszten
„Az idei lelkigyakorlat nagyon jó volt. Azt hiszem
azért, mert megfogadtam a
tanácsot, olyan lesz, amilyenné formálod. KinyitoWam a szívem.
Az első nap első kérdése
az volt, hogy mit várok a
lelkigyakorlaWól? Azt feleltem, hogy közelebb kerüljek Jézushoz. Nem is
gondoltam, hogy milyen hamar teljesül a kívánságom, szó szerint. Aznap
a felolvasók a szentélyben leheWek, az oltár körül, egészen közel Jézushoz. Nem tudtam nem nevetni, nem mosolyogni, olyan boldog voltam!
Jézus egészen közel hívoW magához, mintha azt akarná, hogy tényleg
egészen közel legyek hozzá, benne, az Ő életében. A szívem ragyogoW az
örömtől, a közelségétől.
Az első kiscsoportos beszélgetésből megtudtam, hogy más vagyok,
mint amilyennek gondoltam magam. Ez meglepeW és örömmel töltöW el.
A közösség helyes önismeretre is vezethet.
Örülök, hogy velünk volt a Roki kispapja, Forgács Balázs. Új ízt, új
színt hozoW közénk. Az egyik, az a mókás ebéd volt, amikor a papíron
húzoW hiányossággal kelleW ebédelni: nem látsz, nem hallasz, nem beszélsz, nem tudod behajlítani se kezed, se lábad. Vera és én az utóbbit
húztuk, így egymással szemben ültünk és eteWük egymást. Először megijedtem, hogy nem lehetek „tökéletes”, meg kell mutatni a gyengeségem,
s látják a bénázásom. Átlendülve a kezdeten, boldog voltam, hogy tökéletlen is lehetek. Hiányosságainkon keresztül egymásra utaltak leWünk.
FelerősödöW kötődésünk a másik erősségéhez. Hiányosságunk aktivizálta, életre kelteWe felebarátunk irántunk való törődését. Akkor tapasztaltam meg, hogy a gyengeségben tényleg erő rejtőzik! Szeretet bújik a sebekbe és gyógyítani kész, mint a betegségeknél. Ha vírusok támadnak, a
védelem, az immunrendszer azonnal építeni kész. Ez a játék bátorítás
volt arra, ami az egyik előadásban elhangzoW, vállald fel a gyengeségedet! A másik a bibliodráma volt. Nem volt kérdés, hogy fölmegyek a Kálváriához játszani. A halványan jelentkező félelmet, hogy jaj, szerepelni
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Kovács Barna:
TAPOGATÓZÁS
Az Isten nagyon érdekel
Mért van itt és mért megy el
Hol van otthon és kiben
Van ott, amíg másba nem
Kintről szól, vagy bent beszél
Megfogan vagy elvetél
Fölemel, majd mélybe vet
Nem értem, hogy hogy szeret
Néha elvesz, néha ad
Arra bíztat, légy szabad
Bennem meg a rossz s a jó
Billeg, mint a hintaló
Hol elhiszem, hol meg nem
S mégis, Ő az Istenem

Bibliodráma

kell, elmosta a rám zúduló vágy, egyre közelebb szeretnék kerülni Jézushoz, még így
is. Az volt az érdekes, hogy a kiválasztoW
evangéliumi jelenetben /Máté 14, 22-33/, a
személyek melleW életre keltek a tó hullámai, a hegy, a bárka. Így leWem én a szél.
Mindennél jobban fújni akartam, könnyű
lenni, mint aki szárnyal, aki Istenhez szalad.
Aztán ellenszél leWem, aki a bárka vesztére tör. Hányszor ellene megyek
Jézus tanításainak, mikor nem aszerint cselekszem! A legvégén mindanynyian elcsendesültünk, megnyugodtunk, mikor Jézus belépeW a bárkába.
A szél elállt és szelíden Urához hajolt. Ezzel a játékkal mi is az Evangélium szereplői leWünk, és azok is vagyunk minden nap. Ezentúl, ha kinyitom az Evangéliumot ennél a résznél, egészen élő lesz számomra, nemcsak nyomtatoW betűk halmaza. Benne lesz játékunk összes szereplője,
gondolata, érzése. Benne leszünk Jézusban, akihez ezáltal is közelebb kerültünk, mert megelevenedeW nekünk. MegtapasztalhaWuk Őt magunkban és a társainkban.
Egy nap váratlanul megszólítoW az egyik zsolozsma antifónája: „Heródes
szívesen hallgaWa Jánost, de ha beszélgeteW vele, nagyon zavarba jöW.”
Aztán
a
másik
is:
„Heródes félt Jánostól,
mert tudta, hogy igaz és
szent ember, ezért védelmezte őt.” Ez a két mondat, csakúgy ordítoWa bele
az arcomba: Az igazság
nem jön zavarba!
Ó, Jézus! Hányszor jövök „Mindenki születésnapja” Péliföldön
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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zavarba! Ezek szerint mennyi hamisság van bennem! A megigazulás útját kell kell járjam, nem a romlásba vivőét! Ha le tudnám rakni bűneimet,
ha végre gyónni mennék, nem jönnék zavarba, mert a lelkemben a bűn
nem okozna zavart. Az igazság békéje tenne zavartalanná, így nyugodhatnék meg Istenemben. - Farkas Mariann -

Jó volt együtt imádkozni a
rózsafüzért. Máskor is sokszor
imádkozunk együtt, de most
egy kicsit elmélkedősebb volt.
Jó volt hallani ima közben egymás hangját, de egyszerre olyan
is volt, mintha egy történetben
lennék veletek. Talán mert a
mennyországról szóló titkokat
imádkoztuk… - Jakó Judit 26

Rózsafüzér Királynéja

„Nagyon szeretem, amikor ha nem először hallom az adott témát, de más aspektusból
- más szavakkal ugyanazt a lényeget. Ebben az esetben az Eucharisztia mint a közösség misztériuma.Még érlelni kell a hallottakat: Eggyé forraszt az Eucharisztia. Megajándékoz az egységgel - az egység kegyelmével. Jézus már elkezdi alakításunkat a
keresztelésünkkor, a keresztség által. Én is az Egyház „képviselője” vagyok - nagy
felelősség. Jézus tesz minket Eucharisztiává. Hogy „ehető legyek” - engedjem!
Krisztus gabonájává válok - áldozat, minden szentmisében. És én adjam magam
„Krisztussá”: „Ez az én testem”, amiben a ROKI is benne van… Jól értettem?
Anyai szívvel legyünk mindenki felé! Ha az az Anya van bennünk, akkor mindent
elviselünk, mindenkit szeretünk. Változzunk krisztusivá! Azt még gyakorolni kell...
Nagyon szerettünk ott lenni. A környezet, a levegő, a közösség, az előadások, a
téma… Köszönet mindazoknak, akik dolgoztak értünk, akik szerveztek, hogy olyan
lehetett ez a négy nap, mint amilyen volt.
Most elsősorban a közösségeim Köszönöm az előadóknak a tanítást. Köszömilyensége foglalkoztat, az első nap net az imákért, amiben a mi szándékaink is
délelőtti előadás kapcsán.
benne lehettek. A szentségimádást, ennyire
Melyik mennyire
közel lenni Jézushoz! Köszönöm a magyarázó misét, mindig tanulok újat. Nagy aján1) szeretetteljes és befogadó
dék volt a szentélyben közel Jézushoz.
2) közösségi
Minden szép volt, jó volt! Istennek hála!
3) hívő
Folytatás itthon: alázatosan szolgálni, kicsi4) evangelizáló
nek lenni, példát mutatni.....Bár sikerülne
5) imádkozó
folyamatosan!” - Burányi Évi 6) nagylelkű
7) szolgáló és
8) növekvő.
S mit tehetnénk, hogy inkább ilyenek legyenek. Nem olyan egyszerű,
egyedül nem is megy. De Jézussal
igen.
A „hamis békéimből” pedig
egyet már sikerült a hamisságtól
megszabadítani. Egy másik folyamatban van. Köszönöm a sok tanítást és a képeket is! - Ali Erika www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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„Az egyházi közösség, jóllehet mindig bizonyos egyetemes jelleggel rendelkezik, mégis, közvetlenül és láthatóan a plébániában jelenik meg, mely az Egyház konkrét megjelenési helye, sőt bizonyos értelemben maga az Egyház,
vagy maga a fiai és lányai között élő Egyház.
Ezért a hitben mindannyiunknak föl kell fedeznünk a plébánia igazi arcát,
azaz az Egyház „misztériumát”, mely általa van jelen és cselekszik; a plébánia

Péliföldszentkereszt, felnőtt lelkigyakorlat - 2018. aug. 27-30.
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ugyanis, bár néha nagyon kevés hívője van és nagyon szegény, illetve hatalmas területen van szétszórva, vagy a mai kaotikus építkezés következtében
alig észrevehető épület, nem azonos a szervezettel, a területtel vagy épülettel;
hanem inkább testvéri közösségként Isten családja; „a szívélyes, testvéri és
családi együttlét otthona”, „a Krisztus-hívők közössége”.
Végül a plébánia teológiai valóságra épül, mert eucharisztikus közösség.
Ez pedig azt jelenti, hogy a plébánia olyan közösség, mely alkalmas az
Eucharisztia ünneplésére…” /Szent II. János Pál pápa - Christifideles laici/

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Plébániai hi antábor
Felcseperedett
a
plébániai közösség
új generációjának
(2007 után itt született vagy ide érkezők) első csapata,
így idén először
megrendezhettük
három napos plébániai hittantáborunkat, melyen 25
általános iskolás és
óvodás gyermek vett részt (a nagyok ottalvós, a kicsik napközis rendszerben).
A tábort a hitoktatók lelkes csapata vezette, a fő téma a talentumok felfedezése és kamatoztatása volt. A hitoktatókat sokan segítették, volt, aki az ebédet
főzte, szállította, volt aki a gyerekek felügyeletében és étkeztetésében segített,
mások (pl. az ifjúsági és a középiskolás hittanosok) a programok lebonyolításában működtek közre. A résztvevő gyerekek nagyon boldogan,
„feltöltődve” tértek haza, és megszületett a közös elhatározás, hogy most már
minden évben megrendezésre kerül majd a plébániai gyermek hittantábor!
Istennek legyen hála!
Nagyon köszönjük a
tábor szervezőinek
és minden segítőinek a rengeteg munkát, a gyerekeink
nagyon jól érezték
magukat, örülünk,
hogy ilyen
közösségélményük
lehetett!
- Markó Ági, Máté -
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Tegnap este másfél óra
volt a "Ki mit köszön?"
körünk az esti imában.
Szóval azt hiszem, az én
lányaim komolyan gondolták, hogy jövőre két
hétre is mennének! :)
Hálás köszönetünk
minden szervezőnek,
segítőnek, jelenlévőnek!
- Bágya Kinga -

Néhány dolog, ami melengette a szívem: - a gyerekek,
akik nyitott szívvel érkeztek. Sokat tanultam tőlük: őszinte rácsodálkozást, bizalmat, hitet, ahogy beengedik Jézust
a szívükbe.
- a szentségimádások és imák, ahol, amint az egyik résztvevő fogalmazott: közel vagyunk Jézushoz
- a nagy testvérek milyen pontosan észrevették, hogy az
ovis testvérük miben szorul segítségre és milyen természetességgel segítettek
- ahogy a nagyobbak megszervezték a „Ki mit tud?”-ot
műsortervvel, műsorszámokkal, fényeffektekkel
- a kisifik milyen fantáziadús programokat szerveztek a
táborozóknak
- Zsombok Magdi és Gyuri nagyon finom ebédjei, amelyeken érezni lehetett, mekkora szeretettel készültek
- a sok-sok önkéntes segítő
- a második napon az egyik elsőáldozásra készülő megfogalmazása a közösségről: „mi vagyunk az élő kövek és a
szeretet a malter” - Pintérné Andrea -

Mi is köszönjük szépen
a lehetőséget. Bogi jól
érezte magát és az ebéd
is ízlett neki.
- Bedő Ildi -

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Éljük az igét!
2018. szeptember
„Fogadjátok szelídséggel a belétek oltott tanítást, ez képes
megmenteni lelketeket.” (Jak 1,21)

E hónap életigéje a jeruzsálemi egyház egyik jelentős alakjának, Jakabnak tulajdonított szövegből való. Arra buzdítja a
keresztényeket, hogy a tetteik legyenek összhangban a hitükkel.
A levél elején aláhúzza ennek egyik lényeges feltételét: szabaduljunk meg minden rossztól, hogy be tudjuk fogadni
Isten igéjét; és engedjük, hogy az ige vezessen bennünket keresztény hivatásunk teljes megvalósítására.
Isten igéjének sajátos ereje van: teremt, jó gyümölcsöt terem az egyes emberben és a közösségben, szeretet kapcsolatot épít Isten és közöttünk, valamint az
emberek között.
Jakab azt mondja, hogy ez a tanítás már „belénk van oltva”.
„Fogadjátok szelídséggel a belétek oltott tanítást, ez képes megmenteni lelketeket.”
Miként? Egészen biztosan azért, mert Isten már a teremtéskor véglegesen kimondott egy igét: az ember az Ő „képmása”. Minden emberi teremtmény tehát Isten partnere, akit azért hívott létre, hogy megossza vele az életét, mely
közösség és szeretet.
A keresztényeket a keresztség szentsége oltja be Krisztusba, Isten Igéjébe, aki
belépett az emberiség történelmébe.
Ő minden emberbe elvetette igéjének a magvát, mely a jóra, az igazságosságra,
önmagunk ajándékozására és a közösségre hív. Ha szeretettel fogadjuk és gondozzuk ezt a magot saját „földünkben”, akkor életre tud kelni és gyümölcsöt
terem.
„Fogadjátok szelídséggel a belétek oltott tanítást, ez képes megmenteni lelketeket.”
Tudjuk, hogy a Biblia az egyik hely, ahol Isten szól hozzánk, és a keresztények
számára ez az evangéliumokban csúcsosodik ki. Ha szeretettel olvassuk a
Szentírást, az ő igéjét fogadjuk be, és ha megéljük, akkor a gyümölcseit is meglátjuk.
Istent hallgathatjuk a szívünk mélyén is, ahol gyakran oly sok „beszéd” és
„hang” kavarog: szlogenek, javaslatok, hogy mit válasszunk, életmodellek,
mint ahogy aggodalmak és félelmek is… De hogyan ismerjük fel Isten igéjét,
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hogy teret adhassunk neki, hogy az ige éljen bennünk?
Fegyverezzük le a szívünket, és „adjuk meg magunkat” Isten hívásának, szabadon és bátran hallgassunk a hangjára, mely sokszor a leghalkabb és legszerényebb hang.
Azt kéri, hogy lépjünk ki önmagunkból és vágjunk bele az Istennel és a többi
emberrel való párbeszéd és találkozás útjának kalandjába. Együttműködésre
hív, hogy szebbé tegyük az emberiséget, és ebben a munkában mindannyian
egyre inkább testvérnek tekintsük egymást.
„Fogadjátok szelídséggel a belétek oltott tanítást, ez képes megmenteni lelketeket.”
Isten igéje ugyanis át tudja alakítani a hétköznapjainkat olyan történetté,
melyben egyre inkább megszabadulunk a személyes és a társadalmi rossz
sötétségétől. De ehhez személyes és tudatos odaadásunkat várja, akkor is, ha
az tökéletlen, törékeny és mindig lehet teljesebb.
Érzéseink és gondolataink egyre jobban hasonlítanak majd Jézuséra, megerősödik bennünk a hit és a remény Isten szeretetében, és közben kinyílik a szemünk és kitárulnak karjaink testvéreink szükségleteire. Chiara ezt javasolta
1992-ben: „Jézusban mély egység figyelhető meg a mennyei Atya iránti szeretete és az emberek, a testvérei iránt megnyilvánuló szeretete között. A legnagyobb összhangban volt a tanítása az életével. Ez mindenkit lenyűgözött és
vonzott. Nekünk is ilyennek kell lennünk. Gyermeki egyszerűséggel kell Jézus szavait befogadnunk és a maguk ragyogó tisztaságában, erejében, radikalitásában életre is kell váltanunk; hogy olyan tanítványai lehessünk, amilyennek ő akar, vagyis ugyanolyanok, mint a mesterünk: megannyi Jézus szerte a
világban. Lehet ennél szebb és nagyobb kaland az életünk?”
- Letizia Magri -

Igekör a plébánián - mindenki számára nyitott, szeretettel hívunk Téged is közénk!
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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RÓZSAFÜZÉRT IMÁDKOZÓK
IX. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA
- templomunkban -

a „Rózsafüzér Királynéja
Országos Szentélyében”

2018. október 6-án
10-16 óráig
Szeretettel hívjuk és várjuk országos imatalálkozónkra
a Szűzanya tisztelőit, a rózsafüzér imádkozóit
(egyéneket, rózsafüzér társulatokat,
plébániai csoportokat,
plébániai közösségünk minden tagját)!

A nap programjából:
rózsafüzér ima, szentségimádás, előadások, tanúságtételek

11 órakor ünnepi búcsúi szentmise
Főcelebráns:
wwVarga
wwVarga László kaposvári megyéspüspök

„Azért jöttem, hogy felhívjam
az embereket, hogy változtassák meg életüket, és hogy
ne bántsák meg többé Istent
bűneikkel, mivel már eddig is
annyira megbántották. Hogy
imádkozzák a rózsafüzért és
tartsanak bűnbánatot. (...)
Ha az emberek megtérnek,
béke lesz a földön.”
(A Szűzanya, mint a Rózsafüzér
Királynője hatodik fatimai
jelenése, 1917. okt. 13. )

Várjuk a rózsafüzér imával kapcsolatos
imameghallgatásokat, beszámolókat, tapasztalatokat
az nk@rozsafuzerkiralyneja.hu e-mail címre!

NAPTÁRUNK
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SZEPTEMBER

OKTÓBER

7. Elsőpéntek
8. „0-100 éves” kirándulás
10. Veni Sancte - Hittan évnyitó
15. Keresztelő, esküvő
16. Keresztelő
23. Ezüstmise
25. Sziklatemplom (Babákkal)
30. Keresztelő

5. Elsőpéntek
6. Búcsúnk (Rózsafüzért Imádkozók
Országos Találkozója 10 - 16 óráig)
7. Norvég férfikórus
14. Elsőáldozás
19-22. FIHÁ lelkigyakorlat

Rózsafüzér Királynéja

Imádkozzunk!
A PÁPA EGYETEMES ÉS EVANGELIZÁCIÓS IMASZÁNDÉKA:
SZEPTEMBER:
OKTÓBER:

A plébános imaszándékai a rózsafüzér csoportok részére
OKTÓBER
SZEPTEMBER
ÖRVENDETES

ÖRVENDETES

VILÁGOSSÁG
- Új hiWanosokért
FÁJDALMAS
- A keresztet hordozókért
DICSŐSÉGES

VILÁGOSSÁG
- A Rózsafüzért Imádkozók
Országos Találkozójáért és
gyümölcseiért
FÁJDALMAS
- Akik már nem tudnak járni
templomunkba (betegeinkért)
DICSŐSÉGES

♦

Balog László - Berki Anita
Molnár Kornél - Bögre Csilla
Brunner Péter - Jakab Tímea
Tihanyi Lajos - Horváth Tünde
Saád Tamás - Somlyó Orsolya

♦
♦
♦

Bágya Borbála
Nagy Dániel (képünkön)
Somogyi Dominik
Paksy Júlia

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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SZENTMISÉK RENDJE
TEMPLOMUNKBAN

S
♦ Plébániai

közösségünk havi közös
szentségimádása:

VLMBGELN
de. 10 óra

(ez plébániánk fő szentmiséje)

és 18 óra

:

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

további péntek este:

szentmise után ½ 8-ig (csendes)
♦ minden

hó 2. vasárnapján:

de. 11 órától engesztelő imaóra

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

R

Urnalátogatás
A szentmisék előtt és alatt

G

I

:

Minden esti szentmise előtt 17 órakor, ill. a hónap első vasárnapján a
délelőtti szentmise előtt ¼ 10-től

♦

:

♦a

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

Farkas Mariann:
ELEDELED LEGYEK
Eledel legyek,
táplálkozhass belőlem.
Eledeled legyek,
aki hitet ad, reményt,
töltekezve szeretni indulhass mellőlem.
Az
Irgalmasság
kapuja
ikon
Jézust
ízleld, ha velem
beszélsz.
Mikor cselekszem, kenyerem illata,
Jézus illata vonzzon.
Ellenállni ne tudj,
újra kérj még.

szentmisék előtt vagy az atyával
előre egyeztetve külön időpontban is

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

E-mail: iroda@rozsafuzerkiralyneja.hu
T@ABCCD DEF@GHBIDJK
Címünk: 1146 Budapest, Thököly út 56.
Honlapunk:
Bankszámlaszámunk:

CIB 10701049-47209503-51100005
Nagy Károly plébános
Mobil: 06-30/701-9897
E-mail: nk@rozsafuzerkiralyneja.hu
Felelős kiadó: Nagy Károly plébános
Szerkesztő: Capdeboné Szabó Viktória
E-mail:
capdebone@gmail.com
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