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VÉGET ÉRT A HIT ÉVE
Ferenc pápa Krisztus király vasárnapján lezárta a XVI. Benedek által tavaly októberben a II. Vatikáni Zsinat ötvenedik évfordulójára megnyitott Hit évét.
„Krisztus király, a világegyetem ura mai ünnepe, amely a liturgikus év megkoronázása, egyben jelzi a Hit évének lezárását is. A Hit évét XVI. Benedek pápa
(folyt. a köv. oldalon)

hirdette meg és most szeretettel és hálával gondolunk
rá.” – mondta Ferenc pápa.
„Ezzel a gondviselésszerű kezdeményezéssel felkínálta
nekünk a lehetőséget, hogy ismét felfedezzük a hit útjának szépségét, amely keresztségünk napján vette kezdetét. A keresztség révén Isten gyermekeivé és az egyházban egymás testvéreivé váltunk. Ennek az útnak a végső
célja az Istennel való teljes találkozás. Az út során a
Szentlélek megtisztít, felemel, megszentel bennünket,
hogy beléphessünk abba a boldogságba, amelyre szívünk vágyik.”
Hála Istennek, plébániai közösségünkben is sokak számára gyümölcsöző volt a Hit évének tudatos megélése, sokan számoltak be pozitív tapasztalataikról. Az alábbiakban néhány testvérünk gondolatát idézzük
arról, hogy mit jelentett, mit hozott számára a Hit éve.
„Erősödtem a hitemben, abban hogy jó irányba haladok az úton. Megértettem,
hogy a hit az élet egyik ʺpajzsaʺ. Arra kaptam indítást, hogy többet olvassam a
Bibliát, erősítsem fel a reggeli imáimat, olvassam a szentek életét. Sikerült változtatnom a reggeli és esti imák jelentőségén az életemben. Több időt tudtam a Hit
Évében Istennel tölteni, több misén vettem részt Örülök, hogy jobban elmélyültünk a Hiszekegyben, ami számomra egy tanúságtétel Istenről.” - Bőjthe Máté „A hétfői közös hittanokon Károly atya előadásai, tanításai, a plenáris és
kiscsoportos beszélgetések sokat segítettek, hogy mélyebben megértsem
azt, amiben eddig bizonytalan voltam, választ kaptam a bennem megfogalmazódott kérdésekre. Még erősebben tudatosult bennem, hogy mit
jelent igazából a világi hívők küldetése. Folyamatosan, mindig és mindenhol Jézus szent akarata szerint élni, cselekedni. Feladatom, át nem hárítható felelőségem van abban, hogy mit teszek hitem fejlődéséért, hogy életemmel tegyek tanúságot Róla. Szent szolgálatra vagyok, vagyunk rendelve! Örömmel tölt el a tudat: a hit nagy ajándék! A hit öröme életem
öröme. A hétfői alkalmak töltekezései mélyebb, tartalmasabb apostoli
tevékenységre buzdítottak. Jobban megismertem Jézust, a nagyobb ismeret- nagyobb szeretetre vezetett. Értetek, veletek lelkületet kaptam. A
Megváltó társa, eszköze, munkatársa lehetek - boldogító érzés! Hálát adni
mindenért, követni Őt, példát venni róla. Megrendítő a tudat : Jézus szeretete örök! Arra rendelt bennünket, hogy életének részeseivé legyünk.
Feladatom Őt szolgálni embertársaimban is. Engem ezekre indítottak a
közös hittanon tanultak. Köszönöm, köszönöm…” - Dr. Iliás Lajosné, Ari 2
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„A Hit éve számomra életem egyik legfontosabb éve volt. Személyes érintettségem
miatt (férjem, Feri mennyei hazába költözése), azt éltem meg, hogy Isten kikérdezte tőlem a papjai által megtanított leckét: Hiszel? És Tamás válasza az enyém is:
„Hiszek Uram, de segíts.”
A közös hittan a II. Vatikáni Zsinat tanítását és a Katolikus Egyház Katekizmusát a könyves polcon porosodó könyvek közül méltó helyére, az íróasztalon heverő,
használatban lévő könyvek közé hozta.
A közös hittanokon, amit a tanításban megértettem, az Isten végtelen szeretete,
amit az Egyház által ad. A teológia nyelvezete nem könnyű számomra, elolvasva
minden szava érthető, de a megértett tanítást elmondani, másoknak átadni már
nehéz, ebben segít a hittanóra. Fontos az együtt tanulás, hogy megértsem, megértsük az Egyház egyetemes hitét mélyebben, hogy megtudjunk szabadulni a magunk kreálta félelmektől, hitetlenségektől.” - Bágya Andrea „Felnőtt megtérőként a Hit évében újra rádöbbentem arra, hogy milyen jó,
hogy megkaphattam a hit ajándékát. Van Isten, aki a szeretet, Szentháromságos szeretetközösség és aki meghív ebbe a közösségbe a Szentháromságos életébe, ami nem más, mint a folytonos másikra irányuló szeretet, az adás a Szentlélekben.
Szentháromságos életet élni nem egyszerű, de Isten magasra tette a mércét
számunkra, úgy kell szeretnünk, ahogy Ő. Sokszor hangzott el az év folyamán, hogy a világi hívők miként tudják tovább adni a hitet, hogyan tudnak evangelizálni, de azt értettem meg, hogy a fő, hogy legyek a helyemen, éljek mindig a Szentháromságban és akkor Isten az aki evangelizál
és minden megoldódik, minden a helyére kerül. Próbálok Isten munkatársa lenni azáltal, hogy igyekszem a Szentháromságban lenni, ha pedig megszakítom vétkeimmel, bűneimmel ezt a szeretetkapcsolatot, akkor minél
hamarabb visszatérni hozzá a bűnbánat, gyónás által…” - Bokros Vera „A hittanórákon az új megvilágításban tanított evangélium az életünkbe beépül,
éljük az evangéliumot. A hittanórákon kérdezhetünk bármit, megbeszélhetjük a
homályos részeket, ez megőriz minket Isten szeretetében.
A szeretetben /a szőlőtőkén, mint vessző/ megmaradni, és azt továbbadni életünk
legfőbb vágya, célja, törekvése kell, hogy legyen. A hittanokon ismertetett pápai
üzenetek újra és újra felhívják figyelmünket a helyes keresztény életmódra és a
fontos teendőinkre. Mária a hit kapuja, hozzá mindig fordulhatunk, Ő édesanyánk, pátrónánk. Hiszem és vallom, hogy hit nélkül sem élni, sem dolgozni
nem lehet igazán jól. A Hit Évében a szentlélektől ajándékba kaptam: mélyebb
hitet, alázatot, türelmet, lelki békét és erőt mások szolgálatára. Hála neked Istenem, Atyám!” - Geigerné Boróka www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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ADVENT
CSALÁDJAINKBAN, PLÉBÁNIAI KÖZÖSSÉGÜNKBEN 2013
Adventi programunk a vasárnapi üzenetek alapján
I. HÉT (dec. 1-7.)
1. Könyörgés: „Jótettekkel siessünk a közelgő
Krisztus elé.”
- Naponta legalább egy-egy jótett cselekedjünk családon, plébániai közösségen
belül!
2. Olvasmány: Iz 2,1-5) - „Rajta, menjünk
fel az Úr hegyére”
- Naponta legyenek családi közös imáink (az adventi koszorú körül).
3. Szentlecke: Róm 13,11-14 - „Éljünk becsületesen…, ne civakodásban
és versengésben…”
- A szeretet és megbocsátás útját akarom járni minden testvéremmel a
családban, plébániai közösségben egyaránt.
4. Evangélium Mt 27,37-44 - „Virrasszatok…”
- A hajnali miséket igyekszem buzgóbban látogatni… esti lelkiismeretvizsgálat („Legyetek készen…”)
II. HÉT (dec. 8-14.)
1. Könyörgés: „Evilági elfoglaltságaink ne akadályozzanak találkozásunkban
szent Fiaddal.”
- Merjek félretenni dogokat… többet találkozzam Jézussal.
2. Olvasmány: Iz 11,1-10
- Imádkozzam át a Szentlélek hét ajándékát.
„Nem aszerint ítél…” – Jobban figyelek, hogy ne ítélkezzem!
3. Szentlecke: Róm 15,4-9 „Amit egykor megírtak…”
– Szentírásolvasás közösen családban, közösségben!
„Egyetértsetek… Karoljátok fel egymást.”
- Konkrét tettekkel lépjek a másik felé.
4. Evangélium: Mt 3,1-12
„Térjetek meg…” – Igyekszem változni, változtatni… és beiktatok komoly
szentgyónást is!
4
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III. HÉT (dec. 15-21.)
1. Könyörgés: „Örvendező lélekkel…”
- Több örömet sugározzak e héten!
2. Olvasmány: Iz 35,1-10 „Bátorság, ne féljetek…” „Visszatérnek”
– Találjunk vissza egymáshoz (családon, plébániai közösségen belül)…
3. Szentlecke: Jak 5,7-10 „a szenvedés elviselésében és a kitartó türelemben vegyetek példát...”
- Gyakorlom a türelmet… nem zúgolódok… elviselem a szenvedést!
4. Evangélium: Mt 11,2-11 „Menjetek, adjátok tudtul…”
– a sok csodát életünkből osszuk meg egymással!
IV. HÉT (dec. 22-24.)
1. Könyörgés: „Az angyali üzenet által…”
– Fogjak össze Máriával…
2. Olvasmány: Iz 7,10-14 „A Szűz fogan… velünk az Isten!”
– Minél többször tudatosítsam: Velem, velünk az Isten!
3. Szentlecke: Róm 1,1-7 „Isten kiválasztott az ő evangéliumának hirdetésére”
- Hirdessem a jó hírt, főleg most karácsony táján (családi, plébániai öszszejöveteleken)…
4. Evangélium: Mt 1,18-24 „A Szűz fiút szül…”
– Szüljem meg, adjam én is (adjuk: kölcsönös szeretet!) Jézust környezetemben!

Ürögdi Ferenc: Minden advent
Minden Advent kegyelem: vétkem jóvátehetem.
Minden Advent irgalom: Isten úr a viharon.
Minden Advent érkezés: átölel egy drága kéz.
Minden Advent alkalom: győzhetsz saját magadon!
Minden Advent ítélet: így kellene, s így élek!
Minden Advent remegés: Isten felé epedés!
Minden Advent ima is: Uram, fogadj be ma is!
Minden Advent szeretet: Betlehembe vezetett.

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Tiszta Szívek - Tisztasági imaest templomunkban is
Október 2-án, szerdán, országszerte sok százan imádkoztak a tiszta szerelemért az Országos Lelkipásztori Intézet által immár ötödik alkalommal megszervezett ʺTiszta szerelem. Lehetséges?ʺ elnevezésű imaesten. A
felhíváshoz nagy örömünkre a RoKi is csatlakozott. Este 6 órától szentmisén vehettünk
részt, majd az azt követő gitáros szentségimádáson énekléssel, közös imádságokkal és
csöndes elmélkedéssel kérhettük Jézus segítségét és megerősítését elhatározásunkhoz. A
szentségimádás keretein belül tanúságtételek
is elhangzottak, Pintér Kriszti és Bőjthe Máté,
illetve Bágya Kinga és Fecó meséltek személyes tapasztalataikról. Az imaest végén, aki
úgy érezte, egy mécses gyújtásával is kifejezhette elköteleződését a teljes testi és lelki tisztaság mellett. Emlékül a szentségimádáson elhangzott imákat tartalmazó imafüzetet kaptunk, amely segít
abban, hogy nap mint nap Jézushoz forduljunk a tisztaság őrzéséhez szükséges kegyelmekért.
„A házasság előtti tisztaság számomra nem tiltás vagy vallási előírás, hanem meghívás a párkapcsolat teljesebb megélésére, egymás mélyebb megismerésére. Lehetőséget ad arra, hogy Isten ajándékaként tudjunk a másikra
tekinteni. Viszont tudom azt is, hogy hiába a szép elhatározás, pusztán a
magunk erejére támaszkodva könnyen elbuknánk. Ezért nagyon fontosnak
tartom, hogy mindvégig Jézustól kérjünk megerősítést. Ebben sokat segítenek az ehhez hasonló alkalmak. Nagy öröm és hála van bennem, hogy velünk együtt ilyen sok fiatal érzi úgy még a mai világban is, hogy megéri
vállalni a nehezebbik úton ránk váró küzdelmeket azért, hogy végül kibontakozhasson bennünk Isten csodálatos terve és valódi ajándékokká válhassunk leendő házastársunk számára.”
- Cs. Kati „A szentmise prédikációjából nagyon megfogott, mikor Károly atya azt
mondta, hogy a házasságig megőrzött tisztaság által illetve, akik a szüzességet választják hivatásul, azoknak hasonlóan, lehetőségük nyílik ezzel arra,
hogy másoknak apjává, és anyjává váljanak - lelki értelemben.” - L. Magdi -
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Rózsafüzért Imádkozók IV. Országos Találkozója
Az idén immár negyedik alkalommal rendezhettük
meg a Rózsafüzért Imádkozók Országos Találkozóját.
Az előkészületben és a szervezésben plébániánk minden munkacsoportja aktívan részt vett. Az október 5én tartott találkozóra közel 50 plébániáról érkeztek
zarándokok, az ország minden részéből.
Az együtt töltött nap során nemcsak a közös rózsafüzér imával töltekezhettünk, hanem értékes előadások és ima-tapasztalatok tették a lelki programot mélyebbé. Egy Szlovákiából érkezett fiatal atya beszámolójából megtudhattuk, hogyan építette fel új plébánosként a rózsafüzér csoportokat plébániáján a közeli domonkosok bevonásával. Dr. Kocsis Imre atya a Szentírás és a rózsafüzér kapcsolatáról tartott lélekemelő előadásában rámutatott
arra, hogy csak Szűz Mária alázatos szolgálólány természetét magunkra
véve válhatunk hiteles rózsafüzér-imádkozókká.
A búcsúi szentmisét a 70 éve templomunkban keresztelt Dr. Beer Miklós
váci püspök atya celebrálta. Ünnepi beszédében a püspök emlékeztetett:
ahhoz, hogy jól tudjunk dönteni és életünk valóban a helyén legyen, először –
Máriához hasonlóan – meg kell hallanunk annak az üzenetét, aki minket életre hívott. Csak azután tudunk jó döntéseket hozni, miután megtudtuk, Isten
mire hív bennünket. Püspök atya az
angyali üdvözletet az egyik legmegdöbbentőbb üzenetnek nevezte: Nem kevesebbet kér Isten a szegény názáreti lánytól, Máriától, minthogy általa jöhessen a
világba a minket szerető és mindent-teremtő Isten Fia. Éppen ezért biztosak
lehetünk benne, hogy tőlünk is nagy dolgokat vár Isten! Tudatosítsuk magunkban, hogy nemcsak apró feladataink vannak, hanem az Úristen képviselete van ránk bízva! Ez a dolgunk a világban, ez keresztény hivatásunk.
Újra és újra tegyük fel a kérdést magunknak: Mit vár tőlem Isten? Hogyan
tudom gyógyítani ezt a beteg világot? Mária lelkületével, Isten akaratával
eggyé válva meg fogjuk hallani a helyes válaszokat!
Az egész napos találkozó során több mély lelki tapasztalatot is hallhattunk: miként változtatja meg a rózsafüzér a hűségesen imádkozók életét,
mennyi kegyelem forrása és mennyi ajándék származik belőle. - C.V.www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Elsőáldozás
Október 13-án három gyermek járulhatott élete első
szentáldozásához: Reitter
Benedek, Németh Mátyás
és Nagy Bernadett.
Imádkozzunk értük, hogy
az Oltáriszentség (és a
bűnbocsánat szentségének)
rendszeres vétele őrizze
meg őket az erényes keresztény életben!

Kánoni vizitáció és bérmálás
Dr. Cserháti Ferenc segédpüspök atya október 18-20. között „vizitálta” plébániánkat, azaz Bíboros atya megbízásából megismerkedett részletesen plébániánkkal, templomunkkal, közösségünkkel, hittancsoportjainkkal és vasárnap délelőtt kiszolgáltatta a bérmálás szentségét tíz testvérünknek.
Imádkozzunk, hogy a Szentlélek most megkezdett működése bennük soha
nem lankadó lelkesedést és erőt adjon felnőtt kereszténységük megéléséhez!
Bérmálkozóink:
Balázsné Beáta
Bencsik Dóra
Bicsák Péter
Bicsákné Margit
Bőjthe Máté
Jánosiné Éva
Liptai-Szabó Noémi
Pintér András
Rékai Lilla
Török Ágnes
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Celldömölki zarándoklatunk
Ezen a meleg, napfényes szerdai napon a reggeli szentmise után buszra
szálltunk. hogy a kiscelli Szűzanyához zarándokoljunk. Az egész buszon
töltött időben énekeltünk, imádkoztunk és verseket mondtunk. Egyik kedves testvérünk elszavalta még a szózatot is fejből.
Celldömölk búcsúhely a csodatevő Mária kegyszoborral a Ság hegy lábánál.
A bencések apátsági templomába utaztunk Kiscell Hollósy térre. A XVIIIik sz. közepén Koptik Odó bencés apát a máriacelli kegyszobor másolatával érkezett Dömölkre. Így kapta ezután a Kis Máriacell nevet a település.
A csodatevő Nagyboldogasszony templomot az apát adakozásból 1744-l748
között építette fel. Csodálatosan szép és nagy a templom kolostorával és a
körülötte levő parkkal együtt. Koptik Odó apát szobra a templom előtti
parkban áll.
A Ság hegyet sok-sok lépcsőn megmásztuk a Trianoni Emlékműhöz. A teljes búcsút, amit reményeink szerint elnyerhettünk, a halottainkért, és az 56os hősökért, hazánk felvirágoztatásáért ajánlottuk fel. - Geigerné Boróka -

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Fiatal házasok és kisgyermekesek lelkigyakorlata
Idén nyáron az egri lelkigyakorlat során rengeteg istenélménnyel gazdagodtunk a templomi családunkkal együtt töltött néhány nap alatt. Röviddel azután, hogy megvolt ez a családi, közös feltöltődés, az azt követő
egyik Baba-Mama Klubon (BAMÁK) megállapítottuk, hogy itt az ideje,
hogy a „gyermekek” önállóan is elmenjenek „táborozni”; mert lelkigyakorlatra járni márpedig remek dolog, amit még tovább fokozhat, ha tematikus,
a résztvevőket élethelyzetükből adódóan hasonlóan érintő témák vannak a
fókuszban a beszélgetések során - úgymint kisgyermekesek és fiatal házasok lelkigyakorlata. Isteni akaratból Károly Atya is hallotta ezt a felvetést,
miáltal néhány perc múlva már le is volt foglalva a péliföldi helyszín 2013.
október 25-27 között. Mi pedig abban a megtiszteltetésben részesültünk,
hogy szervezői feladatokat kaptunk.
Az előkészületek alkalmával jó volt látni a Testvérek támogatását és lelkesedését az újabb találkozással kapcsolatosan. Láttuk az összefogást, amikor
az utazóknak kellett helyet keresni az autókban, vagy az első közös vacsora
felajánlásait egyeztettük. Károly Atya rajta tartotta a szemét a szervezőkön,
és a szükséges pillanatokban támogatott, vagy éppen sürgetett minket –
teljesen jogosan! Élmény volt vele éjszakába nyúlóan egyeztetni a tervezett
napirendet, programot, tematikát.
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Aztán eljött a lelkigyakorlat. Remek témák gyűltek össze, és Károly Atya
gondolatébresztő interaktív előadásai mellett sokunknak lehetősége adódott, hogy megossza gondolatait, kétségeit, és feltegye kérdéseit a gyermeknevelés, a szigor, a női-férfi szerepek, vagy éppen a családtervezéssel kapcsolatosan. Szintén örömteli lehetőség volt, hogy egymás gyermekeire is
vigyázhattunk egy-egy idősávban a felkért „gyermekvigyázókkal” közösen
- Bágya Andrea, Pintér Kriszti és Bőjthe Máté - akiknek ezúton is köszönjük
szeretetteljes türelmüket.
És túl azon, hogy lelkiekben feltöltődtünk a szekciók, a közös szentmisék és
imádságok, illetve az olykor hajnalig tartó kötetlen beszélgetésük során, az
Úr oly módon is kegyes volt hozzánk, hogy a hetek óta tartó késő őszi idő
kora tavaszira fordult erre a hétvégére. Így a lehetőség volt sok időt tölteni a
szabadban a gyermekekkel, sétálni, és egy jót focizni is.
A lelkigyakorlat ugyan véget ért, de mindenki számára van folytatás: kaptunk egy „kezdőcsomagot” sok-sok teendővel, elhatározással, gondolattal,
amit most a családok igyekeznek egyénileg megvalósítani – legalábbis a
következő lelkigyakorlatig!
- Vastag család Visszhangok a résztvevőktől (a teljesség igénye nélkül):
Több elhatározásom is van, egyik, hogy reggel Mátéval (ezt már vele is megbeszéltem) legalább egy Dicsőséget elmondunk együtt. Előveszem a szentek életét és azt
kezdem el mesélni a gyerekeimnek, meg a bibliai történeteket. Meg hát megpróbálok
jobban odafigyelni rájuk, mert mostanában túlságosan a sor végére kerültek. Azt is
elhatároztam, hogy rendezni szeretnék egy régi soksebes kapcsolatot, ami engem is
és talán a környezetemet is lenyomott.
Örültem a jó témáknak, néha nehéz volt nem arra gondolni közben,hogy ʺde azértʺ
meg ʺna de ez egy kicsit árnyaltabbʺ meg stb. de megérte a küszködést, tényleg
sikerült több dolognak is fölfogni az értelmét (talán), és még azokban is találtam
újat, amit esetleg már többször is hallottam. - M. Ági Úgy érzem fontos kérdéseket érintettünk, és jó volt tisztázni, hogy mi az egyház
álláspontja ezekre vonatkozóan.
Szintén nagyszerű volt, hogy a tapasztaltabbak megosztották velünk gyereknevelési
fortélyaikat. Nem kétséges, hogy ezek sok segítséget jelentenek majd a jövőben.
Gyónni is volt lehetőségem, aminek nagyon örültem! Bántott, hogy olyan régen
nem voltam már.
Nem csak lelki feltöltődés volt, hanem sikerült jobban megismerni egymást hála a
közös étkezéseknek, beszélgetéseknek. - Dorka www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Ami most leginkább
dolgozik
bennem, hogy a
közösségnek tényleg hatalmas ereje
van. Gyerekeinket
is ezzel a közösséggel védhetjük
leginkább.
- Kinga -

Nagyon köszönöm a közösen töltött időt!
Egy totális káoszból, zaklatott napokkal a
hátunk mögött és előtt érkeztünk mi lelkigyakorlatra. Kellett egy kis idő nekem, mire
megérkeztem, de megérte. :) Öröm volt újra
megélni, hogy milyen sokfélék vagyunk és
jól esett, hogy az én/mi sokféleségünk ha
nem is kap feltétlen áldást Károly Atyától,
de mégis úgy érezhetjük része vagyunk a
közösségnek. Számomra erre a lelkigyakorlatra halmozottan érvényes volt, hogy új
kihívásokkal gyarapodott a már meglévő
lista. Ráadásul pont azon a téren, amit
egyébként nagyon fontosnak tartok.
(Családi élet, gyereknevelés) Sokat gondolkodom azóta is, hogy hogyan tudjuk a mi
életünket úgy alakítani, hogy megvalósulhasson mindaz, amit hallottunk. Jó volt
látni, hogy sokan már előttünk járnak, az ő
lámpásaik világítanak nekünk és reményt
adnak, hogy járható az út.
Köszönöm a jókedvet és a nevetést, régen
volt részem ennyiben. Köszönöm Károly
Atya szeretetét, türelmét és rugalmasságát.
Jó volt Veletek lenni! - Juli -
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Köszönjük a lelkigyakorlatot! Azon gondolkoztunk, hogy nem csak az új otthonunkat kell berendezni bútorokkal meg kiegészítőkkel, hanem a lelki otthonunkat is, és
hogy ez sokkal fontosabb, mint a szekrények összeszerelése. Így vasárnap este mi
még leültünk Petivel és elkészítettük ki-ki a saját edzéstervét, aztán összevetettük és
készült egy közös családi terv is. Lerajzoltuk a lelki otthonunk alaprajzát, és mindegyik szobába beleírtuk, hogy mit szeretnénk megvalósítani. Például én a hálószobába
írtam a közösen töltött minőségi idő, közös ima (rózsafüzér, zsoltár, másokért való
ima) stb., a konyhába a főzés közbeni imádkozást, a jókedvűen végzett munkát és a
helyes fontossági sorrend felállítását. Peti készített magának saját szobát is, ide került a gyónás, egyéni ima, lelki töltekezés (könyv, életige). Mindegyik elhatározás
mellé odaírtuk, hogy mit milyen gyakorisággal kellene elvégeznünk, betartanunk.
Például önmagunk továbbképzése a hitterén hetente, gondolunk itt könyvolvasásra,
közösségi hittanra való eljutásra. - Hajni Én is nagyon köszönöm ezt a pár napot! Számomra az volt benne a legérdekesebb,
vagy a leg-eltérőbb élmény a korábbi lelkigyakorlatokhoz képest, hogy... (nem,
nem az hogy Farizeus lehettem...) hogy teljesen ott tudtam lenni, és nem éreztem
egyetlen pillanatra sem, hogy ʺlötyögnékʺ, vagyishogy nem a helyemen lennék.
Akár a gyerekekkel voltam, akár a ʺfelnőttekkelʺ beszélgettem, (akár ezt kombinálva) mindig OK volt, benne voltam, jelen voltam. Éltető élmény volt 1-1 ʺrégi
embertʺ új arcáról megismerni,
vagy visszajelzést kapni, arról
hogy lát / látnak / Láttak engem / minket.
Köszönöm, ezért
különösen Hálás
vagyok nektek.
- Szilárd Nagyon szerencsésnek érzem magunkat, hogy tagjai lehetünk a Roki-s közösségnek! A lelkigyakorlatok, Károly atya tanításai és a többiek példája számunkra abszolút útmutatóul szolgálnak a jobb kereszténnyé válás felé, mivel nem igazán tudjuk megoldani a hittanórára járást, de persze ez is a hosszútávú céljaink között szerepel. Péliföldszentkereszten nagyon sok gondolkodnivalót kaptunk, sőt voltak
olyan kérdések, amiken én már hónapok óta ʺrágódtamʺ, és a beszélgetések során
hirtelen helyére kerültek a dolgok, megszületett a megoldás. Köszönöm mindnyájatoknak! - Barbara www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Bükk - Cserepes-kő (823 m)
Már számtalan plébániai túrát teljesítettünk a Bükkben, ez a novemberi
azonban nemvárt erőpróba elé állított sokunkat. Károly atya egy régi hittanosa és férje, aki túravezető, valamint négy gyermekük (2-11 évesek), vagyis egy egri család Felsőtárkányban csatlakozott hozzánk.
Hivatásos túravezetővel még úgysem túráztunk, így rábíztuk magunkat,
gondolva azonban, hogy négy kisgyermekével minden bizonnyal kímélő
túraútvonalat választ majd. Hát, tévedtünk. Olyan, nem kijelölt útvonalnak számító szurdokban meneteltünk fölfelé, amely igen hosszan, igen meredeken vitt bennünket a csúcs irányába. Útközben méteres átmérőjű kidőlt fák törzsét kellett olykor megmászni vagy kisebb-nagyobb görgő köveken átverekedni magunkat. Kihívás, de élmény is volt a javából. A gyerekek
persze egy szuszra fölszaladtak, a felnőtteknek azonban a szokásosnál
gyakrabban kellett megállni egy-egy rövid pihenőre. Az útvonal szépsége, a
hatalmas sziklák látványa, a csúcson (Cserepes-kő) megtekintett barlanglakás és az elénk táruló panoráma azonban megérte a fáradtságot!
Mindannyian elégedetten és boldogabban térhettünk haza: ki-ki bebizonyíthatta saját maga számára, hogy képes szembenézni a nehéz kihívásokkal, és ez sok erőt ad itthon a hétköznapok küzdelmeiben is.
Mindehhez a sportteljesítményhez a családias légkör, vidám és komoly
beszélgetések, életigés elmélkedés adták az alaphangulatot.
Köszönjük ezt a felejthetetlen túrát!
- Capdebo család -
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A Csóványos (938 m) meghódítása
Az idei év utolsó RoKi gyalogtúrája a Csóványost vette célba. Akiben volt
némi aggodalom az elmúlt napok időjárását elnézve, egy csapásra szertefoszlott, hiszen az évnek ebben a szakában nem is várhattunk volna ennél
kellemesebbet-ahogyan ezt a Károly atya által vezetett túrákon már megszokhattuk. Az első csepp eső már bőven a hazaúton esett le, ami az autóban ülve nem különösebben viselt meg minket.
A plébánia udvarán egy gyors
bemutatkozás után
az Életige felelevenítésével
„tankoltunk fel” a
kirándulásra, majd
autókba szálltunk,
hogy eljuthassunk
a tett színhelyére.
A túra során volt
néhány igen komoly kaptató, az
őszi Börzsöny szépségei azonban bőven kárpótoltak minket a fáradalmakért, sőt még egy kalandos átkelési hadműveletnek is részesei lehettünk, mivel egy elég sebes folyású patak keresztezte utunkat. A vidám és lelkes csapat nagyon hősiesen vette az akadályokat, külön elismerés illeti Csongort és Édesanyját, akik erőt véve kezdeti
csüggedtségükön, végül sikeresen meghódították a hegycsúcsot. Útközben
meg-meg álltunk imádkozni, a Csóványosra felérve pedig az ízletes lakomán kívül lelki táplálékkal is el lettünk látva. A mai Evangéliumot olvastuk
fel és elmélkedtünk róla. Aztán a vállalkozó kedvűek kipróbálhatták,
„átférnek-e a tű fokán”. A visszafele út lényegesen könnyebb volt, részben
az üres hátizsákoknak, részben pedig a lejtmenetnek köszönhetően. Még
bőven világosban visszaértünk a kocsikhoz, és célba vettük a plébániát,
ahol Tarr Viki, illetve forró tea, forralt bor, zsíros kenyér és mindenféle földi
jó várt bennünket, többek között egy kedves meglepetés is a Szent Erzsébet
rózsafüzér csoport jóvoltából.
Jóleső fáradtsággal és szép emlékekkel tértünk haza a túráról, azt hiszem
mindenki nevében mondhatom, hogy nagyon jól éreztük magunkat,
hála érte!
- Csécsy Kati www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Az egyház nem létezhet szeretetszolgálat nélkül
Szent Erzsébetről, a karitász szentjéről idén is szentmise keretében emlékeztünk meg november 19-én, melyben sor került a házaspárok megáldására
is, illetve a hagyományoknak megfelelően a Karitász csoport szolgált a
szentmisén, a Károly atya által megáldott Szent Erzsébet kenyereket a
szentmise végén a híveknek kiosztották.
Plébániánk Karitász csoportja lelkesen végzi a rászorulók szolgálatát,
melyet számos tevékenységen keresztül gyakorol. Beszámolójukat az alábbiakban olvashatjuk.
„A karitász és a hit egymástól elválaszthatatlan dolgok. A hit cselekedeteket igényel. Az Egyház szeretetszolgálata az egész keresztény
közösségre tartozik”- hangzott el
Triesztben a Caritas találkozón,
ezért csoportunk fő feladata a karitász tevékenységek koordinálása.
Nagy öröm, hogy egyre többen
éreznek hívást erre a szolgálatra. Csoportunk jelenleg 21 főből áll, de sokan
segítik még a munkánkat.
Kéthavonta találkozunk, ahol legfontosabb, hogy Jézus jelenlétét biztosítsuk
magunk között, hogy Vele együtt tervezzük meg a feladatainkat, hogy az Ő
szeretetével tudjunk fordulni rászoruló testvéreinkhez.
Életünkből:
Rendszeresen támogatjuk idős vagy beteg testvéreinket: beteglátogatások,
gyógyszertámogatás vagy csak egyszerűen beszélgetések formájában. Nagy
örömmel fogadják elsőpéntekes időseink, hogy egyik tagunk meglátogatja
őket és kicsit beszélget velük. Egyik testvérünk rákos beteg volt és nem bírta
a szervezete a kemoterápiát, ezért az orvos alternatív kezelésként egy drága
készítményt ajánlott neki, amit ő nem tudott megfizetni. Az összeg felével a
segítségére tudtunk sietni.
Szeptembertől indult egy helyi beteglátogató képzés , amelyet egyik tagunk tart, aki a kórházlelkészség képzett beteglátogatója. „Célunk, a szolgálatunk lelkisége: az Úr Jézus szeretetével legyünk jelen minden beteg, rászoruló testvérünknél.” A tanfolyamba folyamatosan be lehet kapcsolódni.
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Jelentkezés: Geigerné Borókánál
20/9653079
Havonta járunk két idősotthonba misére karitász segítőként, beszélgetünk az idősekkel felolvasunk
a misén. Szent Erzsébet ünnepén
„Szent Erzsébet pogácsával” leptük
meg az otthon lakóit. Károly atya
megáldotta, majd kiosztottuk. Ráadásnak volt még meleg sült tök is. Mindkettőnek nagy sikere volt.
Kézműves délutánokat szervezünk a Kommunikációs munkacsoporttal
közösen, ahol a Karitász vásárra készítünk tárgyakat. Ez az esemény megmozgatja a plébánia apraja nagyját- kicsiktől az idősekig mindenki adja talentumait. Nyáron pedig ROKI lekvárt készítettünk.
Karitász vásárokat szervezünk. Karácsonykor, húsvétkor tartós élelmiszert és cafetéria utalványt gyűjtünk majd csomagokat készítünk. De bármikor fordulhat hozzánk bárki élelemért. Szeretettel fogadjuk a becsöngető hajléktalanokat is egy kis élelmiszercsomagra.
Segítünk, hogy a fiatalok, családok, rászorulók el tudjanak jutni kirándulásokra, zarándoklatokra, lelkigyakorlatokra.
Nagyböjtben megrendeztük a „Krumplileves ebédet”. Megtelt a hittanterem, közel 60-n voltunk, akik lemondtak azon a vasárnapon a finom ebédről
és csak egy krumplilevest ettek, a vasárnapi ebédre szánt pénzt pedig felajánlották a Karitász számára.
Részt veszünk közösségünk imaéletében is az egyik havi közös Szentségimást a Karitász vállalta. Szent Erzsébet ünnepén a Karitász szolgál a szentmisén, a Karitász szolgálatért imádkozunk a végén pedig Szent Erzsébet kenyeret osztunk. A szentmisére úgy készülünk, hogy előtte találkozunk, ahol
közösen lelkiismeret-vizsgálatot, könyörgéseket írunk és beosztjuk a szolgálatokat. Természetesen folyamatosan imádkozunk szolgálatunkért és a ránk
bízottakért.
Részt veszünk a közösségünk eseményein pl. Templombúcsúkor a büfé
szolgálatot vállalta a Karitász. Támogatjuk a magyar termelőket azáltal,
hogy tőlük vásárolunk almát, káposztát, mézet, paprikát és ennek a szétosztásában is segítünk. Kárpátaljára is készítünk csomagokat.
Lehet jelentkezni a Karitász faliújságon található adatlapok segítségével vagy
a honlapon online.
A Karitász nevében: Balázs, Vera
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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A család szeretetközösség
Adventtel új egyházi évet kezdünk. Nem kerülheti el figyelmünket két hír,
amely arra ösztönöz bennünket, hogy ne menjünk el mellette, mi is foglalkozzunk a nagyon fontos témával: a családdal!
Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) az első nemzetközi családév
20. évfordulóján ismét a családok társadalmi szerepére irányítja a figyelmet:
2014 a család nemzetközi éve lesz.
A családpasztoráció kihívásai az evangelizáció összefüggésében – ezzel a
címmel Ferenc pápa meghirdette a püspöki szinódus III. rendkívüli közgyűlését, amelyet a Vatikánban tartanak majd 2014. október 5. és 19. között.
- Az előkészületek megkezdődtek, sokat olvashattunk már róla.
Jön a Karácsony, majd a Szent Család ünnepe is. Újságunkban éppen
ezért már elkezdünk közölni „családos” híreket, témákat, melyeket érdemes
átgondolni, beszélgetni róla és nem utolsó sorban átimádkozni és konkretizálni egyéni és családi életünkben.
- Nagy Károly plébános -

Október 23-25. között tartotta XXI. plenáris ülését a Pápai Családtanács
Rómában. Az összejövetel résztvevőit pénteken fogadta a pápa. Beszédében elsőként a tanács elnökét, Vincenzo Paglia érseket köszöntötte. A család: szeretetközösség, amely a házasságon alapul, védelmezi a gyermekeket
és az időseket – emelte ki beszédében.
A család életközösség, amely önálló egység. Amint Boldog II. János Pál pápa írta Familiaris consortio kezdetű apostoli buzdításában: a család nem az
azt alkotó személyek összessége, hanem szeretetközösség. Az a hely, ahol
megtanulunk szeretni: az emberi élet természetes központja.
Olyan emberekből áll, akik szeretnek, párbeszédet folytatnak, feláldozzák magukat a másikért, óvják az életet, különösen a gyengébbekét. Túlzás
nélkül állíthatjuk, hogy a család a világ és a történelem motorja. Mindenkinek a családon belül, az otthon melegében, a testvérekkel, édesanyával,
édesapával együtt felnőve fejlődik a személyisége.
A család az a hely, ahol nevet, szeretetet kapunk, ahol megtanuljuk a
párbeszéd és a személyek közötti kommunikáció művészetét. Itt ébredünk
rá saját méltóságunkra, megtanuljuk elismerni – főleg, ha keresztény nevelést kapunk – minden ember méltóságát, különös tekintettel a betegekre, a
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gyengékre, a kitaszítottakra. Mindez a család-szeretetközösség elismeréséért kiált ma, az egyén jogait hangsúlyozó világunkban.
A
második
szempont,
amelyre a Szentatya fölhívta a
figyelmet: a család alapja a házasság, amely a férj és a feleség
szabad döntésére és hűséges
szerelmére épül. A párkapcsolatban és a családban felmerülő
nehézségek és próbatételek hozzájárulnak ahhoz, hogy növekedjünk a jóságban, az igazságban és a szépségben.
Osztozni mindenben, önfeláldozásban és örömökben, számítás nélkül:
ezt a tapasztalatot tanulhatják meg a fiatalok szüleiktől és nagyszüleiktől.
Az Istenbe vetett hit élménye ez, a kölcsönös bizalomé, szabadságé és életszentségé, ami nem más, mint önmagunk hűséges és áldozatos odaajándékozása az élet minden napján.
A családi élet két legtörékenyebb szakasza: a gyermekkor és az időskor –
tért rá beszéde harmadik részére Ferenc pápa. Az a társadalom, amely magára hagyja a gyermekeket és kirekeszti az időseket, kitépi gyökereit és elhomályosítja jövőjét. A kicsinyek és az idősek gondozása a civilizáltság jele
– hangsúlyozta.
A család az evangelizáció nagyon fontos része. „Az igazi keresztény családokat a szekularizált világ fölismerheti a hűség, a türelem, az életre való
nyitottság, az idősek tisztelete révén. Mindennek titka Jézus jelenléte a családban. Tisztelettel és bátorsággal felvértezve kínáljuk föl mindenkinek a
házasság és a család szépségét, amelyet megvilágít az evangélium” – buzdított a Szentatya. Majd hozzátette: „figyelemmel és szeretettel forduljunk a
nehéz helyzetben lévő családokhoz, azokhoz, akiknek el kell hagyniuk földjüket, a szétesett családokhoz, akiknek nincs otthonuk vagy munkájuk,
vagy sok más okból szenvednek; a válságban lévő házastársakhoz vagy
azokhoz, akik már különváltak. Mindenkihez közel akarunk lenni”.
Ferenc pápa végül kifejezte: a Pápai Családtanács most lezárult plenáris
ülése értékes hozzájárulást adhat a jövőre esedékes rendkívüli püspöki szinódushoz, amelyet a család témájának szentelnek. Vatikáni Rádió/Magyar Kurír
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Családkongresszus Máriabesnyőn
„Jöjjön el a te országod...” (Mt 6,10) mottóval rendezték meg november 7-9.
között a huszadik családkongresszust Máriabesnyőn.
Ott hangzottak el – többek között – az alábbi gondolatok:
Az ember kapcsolatra lett teremtve, a családban tapasztalja meg a közösséget, s e tapasztalat által válik teljes emberré. A másik az TE, akit nem azért
szeret, mert előnye származik belőle, hanem mert van, őt szereti, önmagáért.
Szemben azzal, amikor a másik a tömegből csupán eszközként működik. A
család kifogyhatatlan erőforrás, mert a szeretetből táplálkozik, s képes a saját problémáit megoldani. A család több, mint egy téma. Ahogy a Szentatya
megfogalmazta: az élet és a nemzedékek útját jelenti. A jövő egyháza is a
család közösségén fog felépülni.
A szeretet szeretetet, az adás adást, a megértés megértést szül, hiszen az
ember inkább együttműködő, mint versengő lény. Valódi szükségleteiben a
másik ember jóléte is benne van, hiszen az erények gyakorlása által tud kiteljesedni. ʺLegyetek szentek, mint ahogy én is szent vagyok!ʺ Amit teszünk,
kovásszá válik, a közjó, a mindennapok javára. A teljes ember értékrendjében az erkölcsi jó (bizalom, mértékletesség, szolidaritás, élet stb.) áll az első
helyen, a hasznos jó (materiális javak) csak eszközként szolgál. Jó dolgok, de
csak az eszköz szintjén.
A család a második anyaméh; ha a magzat beszélni tudna, azt mondaná:
„mi élünk”, nem pedig azt, hogy „én élek”. Törekedni kell, hogy a család is
„mi” legyen: közösség, melynek van ideje a beszélgetésre, az együttlétre.
Nem más, mint a nagylelkűség, az ajándékozás iskolája, mely az individualizmus legyőzésére szolgál. Ha az ember gondolkodásmódja, értékrendje
megváltozik, akkor megváltozik a rá épülő struktúra is. Ideális állapot az,
amikor a szeretet oda-vissza áramlik a felek között. „Ahol ketten vagy hárman összejöttök az én nevemben...!” A családban Jézus kell, hogy az igazi
családfő legyen, tagjai pedig egyenrangú felek.
Miskolci Apostoli Exarchátus/Magyar Kurír
"Ma a 10-es szentmisén ott voltam, kedves Atya, Édesapámat is látogattam, de amiért írok, az az, hogy nagyon megörültem annak a rengeteg kisgyereknek, akik annyi
számban voltak hátul jelen. Hála Önnek,és gondolom, a munkatársainak is, leginkább a Mindenhatónak, hogy valami így működik, hogy az anyukák így jönnek, és
ennyire fontosnak tartják, hogy ebben a pici korban is már ott legyen a gyerekük a
szentmisén!!Tisztelettel és szeretettel örül: F."
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Gyermek születe6 - beszélgetés a Liptai családdal
Noémit és Lacit plébániánkon szinte mindenki ismeri. Mióta idekerültek,
ahol csak tudnak, szeretetükkel, szolgálatukkal építik a közösséget. Sokan
tudták azt is, hogy gyermekre vágynak, sokan sokat imádkoztak is értük.
Ők pedig példamutató hittel és kitartással tették nap nap után Isten akaratát, és mindannyiunk örömére az Úr megajándékozta őket egy gyermekkel.
Mondanátok néhány szót magatokról?
L: Noémivel 2010. januárjában kerültünk a plébániára jegyesoktatás kapcsán. Ugyan mi már
kamaszkorunk óta ismertük és szerettük egymást, valami mégis hiányzott az életünkből. Ezt
az űrt csak Isten volt képes betölteni. Mi a
jegyesoktatás és más hittanok során hétről-hétre
töltekeztünk az evangéliumi gondolatokkal, az
igazsággal. Mikor eljött az esküvőnk napja, már
tudtuk, hogy melyik a legértékesebb nászajándék, amit csak kaphatunk, a közös hit.
Régóta vártátok gyermeketek érkezését?
N: Igen. Hivatalosan az esküvőnk óta, három
A boldog család
éve. De nem titok, hogy mi elég régen együtt
élünk már, és még a megtérésem előtt úgy gondoltam, hogy házasságon
kívül is szívesen vállalnék Lackóval közösen gyermeket. Ha így számoljuk,
akkor bizony tíz éve már.
Hogyan éltétek meg ezt az időszakot?
N: Az elején könnyebben, mert úgy voltunk vele, hogy fiatalok vagyunk,
belefér egy kis várakozás. Aztán egyre gyanúsabb lett, hogy nem érkezik a
gyermek. Hosszú idő (15 év) után derült ki, hogy fura testi bajaim és gyermektelenségünk hátterében egy alattomos anyagcsere-betegség áll. Amikor
ez kiderült, akkor meg azért lett könnyebb, mert megértettük, mi volt a sikertelenség oka és hogy van segítség. Persze voltak hullámvölgyek (főleg
nálam, mert Lackó végig nagyon támogatott és erősített), de azokat is át
tudtuk vészelni. Közhelyesen hangzik, pedig igaz: sok-sok imával. Ezeket
nem mind mi mondtuk el, de pontosan tudtuk, hogy minden nap van, aki
imádkozik értünk - ebbe bele lehet kapaszkodni.
Istennel való kapcsolatotokat hogyan befolyásolta a gyermekre várakozás?
L: Felismertük, hogy az életben semmi sem „jár”. Hiába minden, ha az Isten
irgalma nincs velünk. Innentől nem gyermekért imádkoztunk, hanem az
Isten irgalmáért, hogy segítsen a gyógyulásban, hogy segítsen társaivá válwww.rozsafuzerkiralyneja.hu
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nunk a teremtésben. És a Jóisten meghallgatott - vagy
minket vagy valakit az értünk imádkozók közül. Január 25-én a Pálfordulás napján tudtuk meg, hogy
Imike érkezik, ezzel is jelet küldött nekünk. Most a
hálaadás ideje van, így minden este hálát adunk az
irgalomért, a gyermekünkért, az értünk imádkozókért.
Tudtok javasolni valamit azoknak, akik szintén sokat várnak a gyermek érkezésére?
Noémi, mint Mária N: Hmmm. Nehéz. Hiteles dolgot szeretnék mondani, de nagyon nehéz, mert mondhatják én már könynyen vagyok ʺokosʺ. Ha mégis javasolnom kell, akkor elsősorban erőért
imádkozzanak, hogy ki tudjanak tartani az úton, mely a gyermekhez vezet.
Tudtatok-e mindvégig hinni abban, hogy Isten meg fogja hallgatni kérésetek és gyermeket ad nektek?
N: Töretlenül nem. De mindig kaptunk apró jeleket, amik arra mutattak,
hogy van remény. Egyszerűen így tudtuk elképzelni a jövőnket, nem látszott más út. Tudtuk, hogy ezért a magunk részét le kell tenni, cipelni kell a
keresztet és úgy érzem, hogy ezt sikerült együtt felvállalnunk.
Mit jelentett a Szűzanyával való kapcsolat ebben a nehéz küzdelemben?
N: Keresni kezdtük a kapcsolatot a Szűzanyával. Megismerkedtünk a Rózsafüzér imádsággal, zarándokoltunk több helyre is. Valahogy azt kezdtük
érezni, hogy mi is a kötényében vagyunk, előbb-utóbb ránk vetül vigyázó
tekintete és mellénk áll. De kézzelfoghatóbb dolgokban is megtapasztaltuk
féltő szeretetét. Tavaly a pásztorjáték segítői közé jelentkeztünk, aztán úgy
alakult, hogy belebújhattam ama köténybe szó szerint. Szenteste hajnalán
elveszítettük első babánkat, ekkor eléggé összezuhantam. De tudtam, hogy
nem hagyhatom cserben a többieket, szerepelnem kell, így a legnehezebb
percekben tényleg a Szűzanya védőszárnyai alatt voltam.
L: Látva a Rózsafüzér csoportok imaéletét, hogy miként osztják meg egymással imaszándékaikat, örömeiket-bánataikat a testvérek, úgy gondoltuk
hasznos lenne számunkra is, ha hitben közösen fejlődve csatlakoznánk a
frissen alakuló Szent Család Rózsafüzér Csoporthoz, ami házaspárokból áll.
A csoportba tartozó házaspárok minden nap közösen mondanak egy tizedet. Nekünk a közös ima és az előtte elmondott imaszándékok jelképezik
családi egységünket, hogy őszintén megvalljuk Istennek minek örülünk, mi
fáj, mire vágyunk és miben szeretnénk fejlődni és kérjük Szűz Mária segítségét ezekhez. Az imaszándékok hangos kimondása is erősíti házasságunkban a párbeszédet, élővé teszi kapcsolatunkat, megismerjük egymás gondolatait, ami által ténylegesen is segíthetünk a házastársunknak. És innentől
kezd igazán érdekes és hasznos lenni a közös ima, mert tettek követik!
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Elkezdtünk imádkozni, hogy fény derüljön Noémi lappangó betegségére,
mert éreztük, hogy valami nincsen rendben, majd egy vizsgálat során egyértelműen kiderült, hogy a sok szerteágazó tünet egy betegségre utal, ami
meddőséget is okoz. Az imákkal töltekezve elhatároztuk, hogy minden nap
egy apró dolgot teszünk a betegség leküzdésére.
Mik voltak ezek a naponta megtett lépések?
L: Volt, hogy egy gyertya fényénél megnyugodva adtunk hálát, hogy tudjuk mi a baj. Vagy lengyelországi zarándoklaton kínáltuk fel mindenünket
egy gyermekért, a péliföldi lelkigyakorlat szentségimádásakor pedig kértük
az igaz Istent, hogy vezessen ki minket a gyermektelenség tisztítótüzéből,
karácsonykor külön széket hoztunk Jézusnak, hogy a rózsafüzér után az
ünnepelttel együtt tölthessük el az ünnepi vacsorát. Egy-egy hosszabb autóúton, vezetés közben sokszor kikapcsoljuk a rádiót és rózsafüzérezünk.
Mit jelentettek számotokra a barátok, a plébániai közösség?
N: Az erőt adó imahátteret. Soha nem fogjuk tudni viszonozni azt a sok
imát, jó szót, kedvességet amit tőletek kaptunk - de meg fogjuk próbálni.
L: Köszönjük a plébániai közösségünknek, a Szent Család Rózsafüzér Csoportnak, különösen Károly atyának és a Bicsák házaspárnak a kitartó imákat, ami megmutatta, hogy minden imának
értelme van és Istennél semmi sem lehetetlen!
Hogyan választottátok gyermeketek nevét?
N: Megállapodtunk, hogy a fiúnevet Lackó
választja, a lánynevet én. Nekem fura volt,
hogy Lackó hamar kijelentette, hogy neki már
megvan a neve. Nem kíváncsiskodtam, de Imre,
mikor kiderült, hogy kisfiunk lesz, megkéra várva várt gyermek
deztem, hogy mi is az a név? Ekkor árulta el,
hogy még a hajnali misék alatt többször előfordult, hogy egy gondolat újra
és újra megszületett benne: kisfiad fog születni és Imre lesz a neve. Mindketten úgy gondoltuk, hogy megfogadjuk a tanácsot. A Lászlóhoz már én
ragaszkodtam, részint mint apai örökség, részint nem árt egy kisfiúnak, ha
két erős magyar szent oltalmazza.
L: Szeretnénk, ha kis családunkat oltalmába venné a Szűzanya épp úgy,
mint az első magyar szentcsaládot, példaképünk lehessen Szent István,
Boldog Gizella és Szent Imre herceg életpéldája.
Mikor lesz Imre keresztelője?
Úgy tervezzük, hogy Szent Család vasárnapján (dec. 29-én) lesz a keresztelő, reméljük, hogy a Jóisten ebben a szándékunkban is támogat minket.
Köszönjük a beszélgetést, kívánjuk, hogy most már hármasban folytassátok
ezt a mély hitből fakadó aktív imaéletet, mely ennyi gyümölcsöt hozott!
L.K. és C.V.
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Megalakult a Boldog Gizella kör
Plébániánk legfiatalabb közössége talán a
Boldog Gizella Kör.
Az első magyar királyné életét példának
tekinti közösségünk.
Jelenleg hatan járunk rendszeresen
minden szombaton, délután 15-17 óra
között, most a rövid távú célunk a karitász vásár megsegítése.
A közösség teljesen nyitott, ha úgy érzed kötni, horgolni szeretnél megtanulni, vagy másokat tanítani tudsz, esetleg munkáddal segíteni tudod a
közösséget, gyere.
Testvérünk Hevesi Gyuláné Magdi, akinek
több munkájának a publikálása Kötéshorgolás folyóiratban megjelent, elméleti és
gyakorlati tudásával
segíti közösségünket.
Mit is készít mostanság? A Karitász karácsonyfára horgolt hófehér díszeket, keresztelőkre kötött kis cipőt. Tanít is szívesen.
Kecseti Gabriella iparművész kreatív ötletei a megvalósulás szintjén is
hozzájárulnak kötési tudományunk fejlődéséhez és a karitász vásárhoz.
Újszerű elgondolásai modern esztétikai élményt is eredményeznek.
Gabi vezeti a Mikulás-napi ajándék elkészítését.
A többiek is sál, sapka kötéssel járulnak hozzá a közös munkához,
a közösség építéshez. Az együttlét alatt folyamatos munka és a beszélgetés
is jó hangulatban telik.
- Bágya Andrea, a csoport szervezője AZ EGÉSZSÉGÜGYI CSOPORTUNK MEGHÍVÓJA
Szeretettel hívjuk a testvéreket
előadás-sorozatunk következő programjára:
2014. január 8-án a plébánián 18 órai kezdettel tartjuk a
„Beszélgessünk a stroke-ról és a szívinfarktusról” c.
tájékoztató előadásunkat.
Egy meleg tea kíséretében várjuk az érdeklődő testvéreinket.
Boldog Batthyány-Strattmann Követői Csoport (BOBAKÖV)
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Istennek szolgálni
Kedves Testvérek! Kedves apák és fiúk!
Ha máshonnan nem is, de arcról biztos ismertek. Én vagyok az a nagydarab szakállas ember aki vasárnaponként és ha ideje engedi hétköznap is ott
van az oltár mellett és a maga módján szolgálja Jézust, részt vesz a misében,
mint ministráns. Biztos sokan nem értitek, hogy valaki akinek két akkora
fia van mint nekem miért nem elégszik meg azzal, hogy őket engedi, küldi,
biztatja a szolgálatra.
Előrebocsátom: engem itt a RoKi-ban hívott meg Jézus erre a szolgálatra.
A fiúk, Andris és Isti már az előző helyen is ministránsok voltak, Andris 9,
Isti 6 éves kora óta. Amikor idejöttünk Isti lelkesen, Andris kissé vonakodva csatlakozott a RoKi ministráns csapatához.
Az egyik első próbán a
sekrestyében álldogáltam,
vártam a fiúkat. Károly
atya megkérdezte tőlem: Te miét nem állsz be?
Tényleg, addig miért nem
álltam be? Mert a szokások, a gyakorlat más
templomokban inkább a
kisfiúkat, kamaszokat és
a még nőtlen fiatal férfiakat fogadja el ministránsnak. Már azt is tudom, miért, mert a ministrálás egyik célja papi hivatások
nevelése. De egy már hivatását megtalált férfi vajon nem vehet-e részt ilyen
formában a liturgiában? Én úgy gondolom, hogy Isten elfogadja azok szolgálatát is az oltár körül, akik nem felszentelt papok, vagy szerzetesi fogadalmat tett emberek. Mióta ministrálhatok, úgy érzem, ezzel még közelebb
kerülhetek Hozzá. Azóta az Úr munkása lettem. Szent Lukács evangéliumának 10. fejezetének 2. versében Jézus így szól a hetvenkét tanítványához
mikor elküldi őket a világba: „Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek
hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratásba.”
Aki hívást érez, ne tétovázzon, nyugodtan keressen meg a mise után a sekrestyében., szeretettel várjuk a ministráns csapatba!
Köszönöm figyelmeteket.
Pintér István
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Hálát adunk plébániai újságunkért
„Egy újság életében az 50. szám azt bizonyítja, hogy a közösségnek igénye van rá, hogy
szeretjük olvasni, mert értéket képvisel. Nagyon szép kivitelű, sok képpel és magas színvonalú tartalommal készül minden szám.
Nekem mindig sokat jelentenek a liturgikus
év ünnepi eseményeihez kapcsolódó írások,
amelyek ráhangolnak, felkészítenek az Isten
akaratára való figyelésre.
Nagyon szeretem a különböző eseményekről
vagy rendezvényekről szóló cikkeket is, mert
ezek az alkalmak bizonyítják, hogy plébániánkon jó közösség van, visszatért az élet.
Őrizzük meg, gazdagítsuk együtt a plébániai
újságunkat Rózsafüzér Királynéja közbenjárását kérve a következő jubileumi számokra
is!” - Akliné Jutka „Szeretem az újságot, mert olvasása közben érezni, hogy szeretettel készült. Gazdag
lelki táplálékot nyújt és segít felidézni a közös szép élményeket, emlékeket és építeni
az egységet a közösségben. Evangelizációra, új emberek megszólítására is alkalmat
nyújt, hiszen ha odaadjuk valakinek, megérezheti rajta keresztül Isten szeretetét és
megismerheti a közösségünk életét. Számomra nagy élmény volt, amikor -még keresőként- az első példányt a kezembe vettem. Valahogy teljesen más lelkülettel íródott
cikkek voltak benne, mint egy hétköznapi lapban és ez nagyon megfogott.” Cs. Kati „A plébániai lapot a kezdetektől olvasom. Igényesen szerkesztett, tartalmas kiadványnak tartom. Aktuális cikkeivel, információival, a plébánosi elmélkedésekkel
hozzájárul hitünk, emberségünk fejlődéséhez. Mindig érdeklődéssel veszem kezembe, hisz lehetőséget ad számomra, hogy tájékozódjak a már lezajlott, képekkel is illusztrált és a meghirdetett színes, változatos programokról..
A jubiláló újság betölti szerepét, hivatását, küldetését. Biztosítja az egységet, a
Krisztus szeretetében való osztozást, a közösséghez
való tartozás örömét adja nekünk olvasóknak. Elismerés, köszönet és hála illeti a
szerkesztőket, a segítőket.” - Iliásné, Ari „Nagyon szeretjük a plébániai újságot, a lelki útravalókat és a plébánia életéről szóló képes tudósításokat is. Igazán olyan, mint egy nagy család élménybeszámolója.”
- Pintér család 26

Rózsafüzér Királynéja

„Elérkeztünk újságunk 50. számához. Minden, ami plébániánk életével kapcsolatos,
ami megtörtént már, és ami a jövőben Isten tervében szereplően történni fog, olvasható benne, mely a hitünket építi.
Tájékoztat mindenről, ami hívő életünkhöz hozzátartozik. Világosan utat mutat
arra, hogy a mai zavaros világban merre, hogyan menjünk.
Szeretetet sugároz minden sora, felülről való szeretetet, mely azt mondja: -„ne a
láthatókra, hanem a láthatatlanra”- Istenre tekintsünk.
Lapunk szerkesztője, Capdebo Viktória odaadó, kitartó munkájával látja el Isten és
plébániánk szolgálatát, melyből kiárad szívének szeretete. Ezúton köszönjük a Jóistennek, hogy őt jelölte ki e feladat elvégzésére.” - Molnárné Elza „Szeretném kifejezni a hálát, hogy van ez a stáb, akik összeállítják, szépítik az újabb
számokat. A sok tanítást, amit írásban is közvetít mindenkinek Károly atya.
Hálatelt szívvel köszönjük az újságunkat Károly atyának és Vikinek, mint főszerkesztőnek és a Kommunikációs Csoport minden tagjának. Köszönjük, hogy vagytok!” - Burányiné Évi -

Plébániai újságunk 50 száma részletes képes
beszámoló is egyben plébániánk és templomunk
elmúlt hat évéről, életéről.
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Decemberi programjaink
December 1. már Advent első vasárnapja!
November 30-án plébániánkon együtt készítjük az adventi koszorút.
A szükséges hozzávalókat is a helyszínen lehet megvásárolni.
Eszközöket viszont lehet hozni! Du. 1/2 3-kor kezdjük, majd az esti 6 órai
szentmisében áldjuk meg a koszorúkat és ünnepélyesen, közösen gyújtjuk
meg az első gyertyát. Reggeli szentmise nem lesz ezen a napon!
Mindenkit (családokat, egyedülállókat) szeretettel várunk!
Szállást keres a Szentcsalád!
A Szentcsalád képe jár családról-családra, advent minden napján látogatják egymást plébániánk családjai. Feliratkozás a sekrestyében!
ADVENTBEN
a megszokott miserendünk nem változik: Szerda, szombat reggel 7-kor,
a többi napon este 6-kor!
Viszont hozzá jön még egy kis plusz lehetőség: hétfő, kedd, csütörtök,
péntek hajnali 6 órai szentmisék (roráte) is lesznek!
Az utolsó hajnali mise dec. 23-án, hétfőn lesz!
December 6. Szent Miklós ünnepe!
Plébániánkra (hittanos gyermekekhez) is jön Szent Miklós küldöttje - a
Mikulás! Dec. 5-én, du. 5 órára várjuk a kisgyermeke(se)ket a plébániára!
December 7-én szombaton 16 órától Kézműves délután lesz a plébánián.
A Karitász-vásárra készíthetünk itt együtt tárgyakat.
Mindenkit szeretettel vár a Karitász Munkacsoport, a Kommunikációs
Munkacsoport és a Boldog Gizella Kör!
December 14-én tartjuk plébániánk LELKINAPJÁT de. 9 órai kezdettel.
Egésznapos együttlétre hívunk minden 16 év feletti testvérünket! (Reggeli
szentmise nincs!) Közös beirányozása ez az új egyházi évnek, hangolódás
Karácsonyra, közösségünk szeretetben való megújulása! Lesznek előadások, kiscsoportos beszélgetések, közös ebéd (ki-ki hozzon!), stb. Du. 4-kor
szentmisével zárjuk a napot!
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December 15-én Karitász vásár lesz a szentmisék után, amelynek keretében a már hagyománnyá vált „süteményvásárt” is megrendezzük. Köszönettel fogadjuk a süteményeket a szentmisék előtt.
December 24-én kedden szentmise reggel 8-kor lesz a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában (VII. Damjanich u. 50.)!
A kápolna hozzánk tartozik, oda is szabad jönni templomunk híveinek
(is)! Templomunkban „csak” ÉJFÉLI SZENTMISE lesz!
PÁSZTORJÁTÉK du. 3-kor lesz templomunkban!
December 25. Karácsony, Jézus születésének ünnepe
A szentmisén való részvétel kötelező!
Szentmisék:
Reggel 8-kor: Damjanich u. 50.
De. 10 és este 6 órakor templomunkban
December 26. Karácsony másnapja
Szentmisék:
Reggel 8-kor: Damjanich u. 50.
De. 10 órakor templomunkban (Esti szentmise ezen a napon nem lesz!)
December 29-én Szent Család vasárnapján a családokat külön áldásban
részesülnek a délelőtti szentmisén.
Szintén ebben a szentmisében keresztelő is lesz.
December 31. a naptári év utolsó napja, Szent Szilveszter pápa ünnepe.
Szentmisék:
Reggel 8-kor a Damjanich u. 50-ben.
Este 6-kor templomunkban.
Ilyenkor szokás sokfelé a „szilveszterezés”.
Plébániánkra du. 3-tól lehet jönni a szentmiséig, majd természetesen
szentmise után is lehet folytatni, együtt lenni.
Társasjátékok, beszélgetések, filmek, az év képei, stb...
Ki-ki hozhat „kínálni”(ajándékozni) valókat is.

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Éljük az Igét!
Részlet a decemberi igemagyarázatból:
„Titeket pedig gyarapítson és gazdagítson az Úr a szeretetben, egymás
és mindenki iránt.” (1Tessz 3,12)
A keresztény élet legfőbb jellemzője a szeretet. Ezért, ha nem gyarapszik,
az egész keresztény élet elsorvad, sőt el is hal.
Nem elég, hogy a kegyelem fényénél megértettük a felebaráti szeretet parancsát; nem elég, hogy az Evangéliumhoz való megtérésünk kezdetén
lelkesedéssel tapasztaltuk magával ragadó erejét és lendületét, hanem
folytonosan fel kell frissítenünk, mozgásba kell hoznunk, állandóan növelnünk kell. Ez csak úgy lehetséges, ha egyre nagyobb készséggel és nagylelkűséggel használjuk ki a mindennapi élet adta alkalmakat.
Szent Pál szerint a keresztény közösségeket az igazi család frissességének és melegségének kellene átjárnia.
Érthető tehát, hogy az apostol figyelmeztetni akar azokra a veszélyekre,
melyek gyakran fenyegetik a közösségek életét: az individualizmusra, a
felületességre, a középszerűségre.
De Szent Pál egy másik súlyos, az előbbiekkel szorosan összefüggő veszélytől is meg akarja óvni a közösséget, attól, hogy kényelmes, nyugodt,
de zárt életet éljenek. Nyitott közösségeket szeretne, hiszen a szeretet sajátossága éppen az, hogy nemcsak hittestvéreinket szeretjük, hanem odafordulunk mindenkihez, s fogékonyak vagyunk minden ember problémájára és szükségleteire. A szeretet sajátossága, hogy képes befogadni bárkit; hogy mindenkiben a pozitívumot keresi, és az egyetemes jó megvalósítása érdekében együtt tud működni minden jószándékú emberrel.
Hogyan éljük tehát az e havi igét?
Úgy, hogy a családunkban, munkahelyünkön, a különböző egyházi és
plébániai közösségeinkben törekszünk a növekedésre a kölcsönös szeretetben. Ez az ige túláradó szeretetet kér tőlünk; olyan szeretetet, mely túllép a középszerűségen, és át tudja törni rejtett egoizmusunk falait.
Ha végigtekintünk a szeretet különböző arculatain (tolerancia, megértés,
kölcsönös elfogadás, türelem, szolgálatkészség, irgalom embertársaink
valós vagy vélt hiányosságai iránt, a javak megosztása stb.), fel fogjuk
fedezni, milyen sok alkalom nyílik arra, hogy megéljük ezeket.
/Chiara Lubich/
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Imádkozzunk!
A Pápa imaszándéka
DECEMBER: Hogy a keresztények, megvilágosítva a megtestesült Ige fényétől,
készítsék elő az emberiséget az Üdvözítő érkezésére.
DECEMBERI ÉLETIGE: „Titeket pedig gyarapítson és gazdagítson az Úr a szeretetben, egymás és mindenki iránt.” (1Tessz 3,12)

A plébános imaszándékai a
rózsafüzér csoportok részére
DECEMBER:
ÖRVENDETES
- Hogy plébániánkon minél több
szent család legyen
VILÁGOSSÁG
- Az emberi szívekből, elmékből
tűnjön el az „adventi sötétség” (Jézus-nélküliség)
FÁJDALMAS
- Gyermekeket nem
(abortusz, önzés, stb.)

vállalókért

DICSŐSÉGES
- Hogy gyarapodjunk a szeretetben egymás és mindenki iránt
(1Tessz 3,12) )

Jöjj el édes Üdvözítőnk!
Családjainknak, plébániai közösségünknek nagy szüksége van Rád,
hogy „szeretetközösség”,
„életközösség” – család legyünk.
Add, hogy Advent napjaiban, a
„Szállást keres a Szent Család”
által, a koszorú körül, a gyertya
fénye mellett közelebb kerüljön
lelkünk is egymáshoz. Taníts minket szeretni, taníts a kölcsönös
szeretetre. Bátoríts, hogy merjünk
szeretettel lépni egymás felé, befogadni egymást, hogy megszülethess közöttünk is JÉZUS!
Ámen.

A KERESZTSÉG SZENTSÉGÉBEN
RÉSZESÜLTEK
TEMPLOMUNKBAN:
Vastag Viola
és
Lólé Seron
Viola

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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SZENTMISÉK RENDJE
RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNÉJA
TEMPLOM
(XIV. Thököly út 58.)

P I   :
HÉTFŐ és KEDD:
8 – 10 óráig
SZERDA és PÉNTEK: 15 – 17 óráig
Tel.: 460-06-06 (irodaidőben hívható)
Fax: 460-06-05
E-mail: iroda@rozsafuzerkiralyneja.hu

VNOPQRNS:

T  

de. 10 óra és este 6 óra
HVWXYZRNS:
Szerda, szombat: reggel 7 óra
H, K, Cs, P: este 6 óra
ADVENTBEN a megszokott miséken kívül heti négy rorátén is
részt vehetünk:
H, K, Cs és P reggel 6 órakor
MN\]NQ^X NN\]NOOZ^R]N
KPS^_RN

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

S

közösségünk havi közös
szentségimádása: minden
elsőpénteken - az esti mise után

♦ minden

további péntek este:

mise után ½ 8-ig (csendes)
♦ minden

hó 2. vasárnapján:

de. 11 órától engesztelő imaóra

reggel 8 óra

Urnalátogatás
A szentmisék elő[ és ala[

:

♦ Plébániai

(VII. Damjanich u. 50.)

Vasárnap és péntek:

  

R I :
♦

az esti szentmisék előtt 5 órától

G :
Fiatal házasok következő
közös ebédje a plébánián
december 8-án

♦a

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

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
Közreműködik a Kommunikációs Munkacsoport
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