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Kedves Testvérek! 
Nemcsak a világvégi feltámadásunkat várjuk, főleg nem passzívan! 
Öröm tapasztalni, hogy napjainkban is vannak „feltámadások”. Világvi-
szonylatban is (pl. Ferenc pápa egyénisége, pápasága kapcsán), de plébániai 
közösségünkben is. Egyéni életek, házasságok, családok „támadnak fel”, kel-
nek életre, újulnak meg. Egy-egy szentgyónás, lelki beszélgetés, vagy éppen 
prédikáció, hi0anóra hatására, ill. kit, mikor érint meg a kegyelem…  
 
 

HÚSVÉT - FELTÁMADÁS 
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Mert bizony lépten-nyomon lehet tapasztalni – plébániai közösségünk-
ben is –, hogy vannak „halo0ak”, „nem élő” tagok, csoportok… 
Most volt az új képviselő-testület választása, zajlik a munkacsoportok 
újjászervezése. I0 a lehetőség a „feltámadásra” – minden szinten! Új len-
düle0el, bátorsággal. Eddig (vagy mostanában) halo0 voltam, de most i0 
vagyok, élni akarok, tenni akarok plébániai közösségünkért, egyházun-
kért. Élő tagja akarok lenni Krisztus titokzatos testének! „Valami szépet 
Istenért” (Teréz anya). 
„Az evangélium öröme” (Ferenc pápa apostoli buzdítása) töltsön el 
mindnyájunkat! 
Így kívánok és kérek mindenkinek – magunknak – kegyelemmel teljes, 
feltámadást hozó húsvétot! 

Nagy Károly plébános 
 

Húsvét az év legnagyobb ünnepe. Jézus szenvedése, halála és feltámadá-
sa a mi győzelmünk is. Ezért van értelme a földi életnek, ezért van értel-
me vállalni a szenvedést és a halált is. 
 

Jézus halála elő0 
„végrendelkeze0”. 
Aki szereti Őt, az 
igyekszik megvaló-
sítani, életre váltani 
végrendeletét.  
És erre vagyunk 
teremtve is. A 
„szeressétek egy-
mást” parancs teszi 
istenivé, igazán 
széppé, boldoggá a 
házastársi szeretetet, a plébániai közösségek, csoportok, összejövetelek, 
az egész egyház életét… 
 

„Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szere�elek 
benneteket, úgy szeressétek ti is egymást!” (Jn 13,34) 
 

„Az emberek soha nem felejtik el azt, amit apjuk a halálos ágyán mon-
do0. Akkor ennek még inkább így kell lennie Isten szavaival! Te is vedd 

Húsvét folytatása 
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tehát komolyan Jézus szavait, és 
próbáljuk meg együ0 mélyebben 
megérteni, hogy mit is akar mon-
dani! 
 Küszöbön álló távozása ugya-
nis mindenekelő0 egy probléma 
megoldását teszi szükségessé. 
Hogyan maradhatna i0 övéi kö-
zö0, hogy vezesse az egyházat? - 
Tudod, hogy Jézus jelen van a 
szentségekben. Például megjele-
nik a szentmisében, az Eucharisz-
tiában. Azonban Jézus megjelenik o0 is, ahol a kölcsönös szeretetet élik. 
Azt mondta: „Ahol ke0en vagy hárman összegyűlnek a nevemben, o0 
vagyok közö0ük.” (Mt 18,20) - A kölcsönös szeretetet mélyen megélő kö-
zösségben tehát megvalósul Jézus jelenléte, és érezteti hatását. Az ilyen 
közösségen keresztül Jézus továbbra is közli magát a világgal, továbbra is 
befolyást gyakorol rá… Nem támad fel benned a vágy, hogy azonnal el-
kezdd élni ezt a szeretetet a többi kereszténnyel, a felebarátaiddal együ0? 
- János evangélista írja le ezeket a szavakat. Számára a szeretet parancsa 
az egyház első számú, legfontosabb parancsolata, hiszen az egyház hiva-
tása éppen az, hogy kommunió, közösség, egység legyen. 
 

„Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szere�elek 
benneteket, úgy szeressétek ti is egymást!” 
 

Jézus rögtön ezután így szólt: „Arról tudják majd meg rólatok, hogy a ta-
nítványaim vagytok, hogy szerete0el vagytok egymás iránt.” (Jn 13,35) - 
Ha Jézus tanítványai igazi megkülönböztető jegyét akarod keresni, ha 
tudni akarod, miről lehet megismerni őket, csakis a kölcsönös szeretet 
megélésében fogod ezt megtalálni. A keresztények e jelről ismerik meg 
egymást. És ha ez hiányzik, a világ sem tudja felfedezni az egyházban 

Jézust. 
A kölcsönös szere-
tet egységet teremt. 
De mire képes az 
egység? „Legyenek 
mindnyájan egyek, 
hogy a világ higy-
gyen” (Jn 17,21) – 
teszi hozzá Jézus. 
Az egység Jézus 
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jelenlétét tanúsítja, és magával ragadja a világot, hogy 
kövesse Őt. Akkor hisz a világ, ha az egységgel és az 
egymás iránti szerete0el találkozik. 
Ugyanakkor a búcsúbeszédben Jézus magáénak is 
nevezi ezt a parancsot. Az Övé, tehát különösen   
kedves a szemében. 
 
Nem úgy kell értelmezned, mintha egyszerűen csak 
egy lenne a sok szabály, a sok parancs közül. Jézus i0 
egyfajta életmódra utal, azt akarja mondani, hogy 
erre állítsd be az életedet. Az első keresztények erre a parancsra alapoz-
ták életüket. Péter ezt mondta: „Mindenekelő0 tartsatok ki egymás oda-
adó szeretetében” (1Pt 4,8). 

 
Mielő0 dolgozni, tanulni kez-
denél, mielő0 misére mennél, 
mielő0 bármibe belekezdenél, 
bizonyosodj meg, hogy köl-
csönös szeretet uralkodik-e 
közted és a veled élők közö�! 
Ezen az alapon minden érté-
kes. E nélkül az alap nélkül 
semmi sem kedves Istennek. 
 

Jézus még azt is mondja, hogy ez a parancs új. „Új parancsot adok nek-
tek.” Mit jelent ez? Talán addig nem ismerték ezt a parancsot? Nem így 
van. Az új azt jelenti, hogy új időknek szól... 
 
Gondold meg, 
Jézus meghalt 
értünk! Tehát egé-
szen a legvégső-
kig szerete0 ben-
nünket. Vajon 
milyen az ő szere-
tete? Biztosan 
nem olyan, mint a 
miénk. Az ő sze-
retete „isteni” 
szeretet volt, és 
ma is az. Azt 
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mondja: „Amint engem szeret az Atya, 
úgy szeretlek én is titeket.” (Jn 15,9) Ugya-
nazzal a szerete0el szeret tehát bennünket, 
mellyel Ő és az Atya szeretik egymást. 
Nekünk is ugyanazzal a szerete0el kell 
szeretnünk egymást, hogy megvalósíthas-
suk az „új” parancsot. Ilyen szerete0el 
azonban, mint ember, nem rendelkez-
hetsz. Boldog lehetsz azonban, mert része-
sedhetsz benne, mint keresztény.  
 
De ki az, aki megajándékoz vele? A Szentlélek önti a lelkedbe és minden 
hívő lelkébe. 
 
Hasonlóság van tehát 
az Atya, a Fiú és köz-
tünk, keresztények kö-
zö0, éppen azért, mert 
mindannyian ennek az 
isteni szeretetnek va-
gyunk részesei. Ez a 
szeretet az, amelyik be-
kapcsol bennünket a 
Szentháromság életébe. 
Ez a szeretet tesz Isten fiaivá bennünket. 
 
Mint valami nagy áramkör, ez a szeretet köti össze a mennyet és a földet. 
Ez a szeretet emeli a keresztény közösséget Isten magaslatára és ez hozza 
le az isteni valóságot a földre, oda, ahol a hívők szeretik egymást. 

 
Mi a véleményed? Nem istenien szép mindez? Nem 
gondolod, hogy rendkívüli módon lenyűgöző a ke-
resztény élet?”             - Chiara Lubich – 
 
Ezekkel a gondolatokkal kívánom, hogy az idei 
húsvét hozzon igazi feltámadást, megújulást család-
jaink, plébániánk (az új képviselőtestület, a munka-
csoportok, a hi0anos és egyéb összejövetelek, alkal-
mak) életében is!  
 

Nagy Károly plébános 
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Jézus feltámadása és 
mennybemenetele után ez a 
szentháromságos dinamika 
az apostolok-keresztények 
és a keresztények-
keresztények közö0i köl-
csönös kapcsolatban folyta-
tódik tovább. Állandóan 
emlékeznek a „kapo0 pa-
rancsra”: egymást szeretni, 
elsőként tisztelni a felebará-

tot, elfogadni mások figyelmeztetését, ugyanazzal az érzéssel és gondol-
kodással lenni. Ezek a kifejezések mind azoknak a teljes szabadságát 
húzzák alá, akik szeretetből alávetik magukat, mert aki szeret, az a na-
gyobb. Mindenkinek szolgálatára lenni, engedelmeskedni a felebarátnak, 
ez a keresztény jellemzője, mert ez volt Jézus példája: szolgává le0. Szent 
Pál írja: „Hivatástok a szabadságra szól..., de szeretetből legyetek egymás 
szolgálatára” (Gal 5,13). Isten gyermekei azért azok, mert szeretetből 
megtartják a parancsot (és a parancsokat) (vö. Jn 14, 15; 1Jn 2, 5; 2Jn 6). 
Mert bennük van „ugyanaz az érzés, amely Jézusban volt” (Fil 2, 5). 
Szent Tamás ezt így kommentálja: „Ami az engedelmességet dicséretessé 
teszi, az az engedelmességet inspiráló szeretet... A szeretet elválaszthatat-
lan az engedelmességtől, mert a megvalósult baráti szeretet az akarat 
egyezésével jár” (S. Th. II/II., q.104).  
 A saját akarat feláldo-
zása tehát nem jelenti a 
saját lét lecsökkenését, 
hanem közösséget jelent 
Istennel és a felebarátok-
kal, megnyílást a közjó 
felé, és Istennek az embe-
riségről alkoto0 terve fe-
lé. A saját akaratunk felál-
dozása az emberekért is, 
nem jelent mást, mint az 
evangéliumi törvény 
megvalósítását, az önma-

Szeretetből egymás szolgálatában 
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gunknak való meghalást mások iránti 
szeretetből, hogy éppen ezáltal lehes-
sünk teljesen önmagunk. Az engedel-
messég, vagyis az önmagunkról való 
lemondás, a szentháromságos szeretet
-misztériumba vezet vissza, amelynek 
törvénye: azért, hogy eleven és termé-
keny lehessen, át kell mennie a ke-
reszten.  
 Az emberiségről és a történe-
lemről alkoto0 isteni tervvel való azo-
nosulással magyarázható, hogy Szent 
Pál a családi és a világi tekintélynek 

történő engedelmességet ajánlja. Egy teljes belső szabadságból fakadó 
engedelmességnek kell ennek lennie, mert a keresztény tudja, hogy a 
történelem és annak valamennyi emberi 
struktúrája végeredményben nem tehet mást, 
mint hogy engedelmeskedjék Isten Lelkének, 
amely minden emberi korlát ellenére vezeti 
ezeket. Amikor Szent Pál erről az engedel-
mességről beszél, mindig hozzáfűzi: 
„engedelmeskedjetek, (…) ahogyan az Úr-
nak” (Ef 6,7). Valóban a történelem Ura az, 
akinek engedelmeskedünk.  

(Silvano Cola - A zsinati egyház egy prófétája) 
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Nagyböjt idején min-
dannyian elcsendese-
dünk, értékelünk, ön-
vizsgálatot tartunk. 
Ilyenkor még többet 
beszélgetünk Istennel, 
jobban figyelünk a ben-
sőnkre, mellőzzük a vi-
lághoz kötő élvezeteket, 
és az ég felé nézünk. 
Nagyon fontos, hogy ez saját döntésünk és ne kényszer legyen, mert csak 
így lesz tiszta, tudatos, s csak így erősít bennünket és istenkapcsolatun-
kat. Ne feledjük Isten üzenetét sem: „Amikor böjtöltök, ne legyetek mogorvák, 
mint a képmutatók! Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a 
böjtölést. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te 
böjtölsz, illatosítsd be hajadat és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék 
észre böjtölésedet, csak Atyád, aki a rejtekben jelen van!” (Mt 6, 16-18) 
 Manapság hányszor találkozunk olyan élethelyze0el, csopor0al, mun-
kahellyel, iskolával, közösséggel, ahol nincs szó a hitről, Istenről, a vallá-
sos nevelésről. Nem könnyű jónak lenni, ha körülö0ünk sok a rossz, nem 
könnyű kereszténynek lenni, ha a környezetünk istentelenül él, nem 
könnyű tisztának lenni, ha körülö0ed mindenki lelki mocsokban él. De 
ilyenkor gondoljunk arra, milyen sokat tesz egy égő gyertya a koromsötét 
szobában, milyen szép egy szál rózsa a csupasz kertben, mennyire érté-
kes egy jó barát a gúnyolódó társaságban. Ez ad(hat) erőt nekünk, fiata-
loknak is a mindennapi élethelyzetekben, hogy hitünket megvallva böj-
tünkkel is példát mutassunk a minket körülvevő embereknek, a baráta-
inknak, a csopor0ársaknak, a kollégáknak, a társadalomnak, erőt ahhoz, 
hogy gyertyák legyünk a koromsötétben. Nézzük, hogy is lehet ezt      
csinálni.  
 A legtöbb ember nagyböjtben valamiféle lemondással járó feladatot 
választ magának, mert ez nehezebben megy, és e0ől is lesz értelme az 
egésznek. A ROKI-s fiatalok közül van, aki a húsról mondo0 le nagyböjt 
idejére, és tudja is tartani magát az elhatározásához (Tarr Viki). Van, aki a 
liW helye0 a lépcsőt használja ebben az időszakban, nem hallgat zenét, és 
nem iszik kávét, nem eszik édességet (Csécsy Kati). Más azt határozta el, 
hogy nem aggodalmaskodik: „A nagyböjt elő0i vasárnapi üzenet („Ne 
aggodalmaskodjatok!”) nagyon megszólíto0, és ezt választo0am mo0ónak a 

Az i�úság nagyböjtje 
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nagyböjtre. A nagyböjti időszakban nagyon sok feladat várt és vár még 
rám, ami mia0 aggódhatnék. Ezt megelőzve próbáltam, próbálom ma-
gam rábízni Istenre: igyekszem megtenni a magam részét, és a többit Is-
tenre bízni. Időnként jobban megy, időnként kevésbé, de amikor jól 
megy, nagyon örülök neki.” (Lindmayer Magdi). Egyesek bűntelenül 
igyekeznek élni (Bőjthe Peti), ami – valljuk be – nem kis feladat, és ha 
nem is sikerülhet mindig, az igyekezet és a komoly elhatározás minden-
képpen segít a nehéz helyzetekben, és figyelmeztet bennünket, ha épp 
elgyengülnénk, bűnbe esnénk.  
 A fiatalok közül sokan sok időt töltenek naponta a TV, a számítógép, 
az internet elő0. Épp ezért többü(n)knek a legnagyobb lemondás az, ha 
megfogadják, hogy ebben a pár napban kevesebbet ülnek a képernyő 
elő0 vagy nem lépnek fel a közösségi portálokra. Ez legalább olyan nehéz 
(ha nem nehezebb) egyeseknek, mint másoknak az édességről vagy a 
húsról való lemondás. A nagyböjti elhatározások lényege abban rejlik, 
hogy olyan világi dolgokat tudjunk megtagadni magunktól, amik eltávo-
lítanak Istentől, amik mia0 nem tudjuk magunkat teljesen átadni az ünne-
pi előkészületeknek, ebben az esetben pedig mindegy, hogy az elhatáro-
zás, a lemondás az étkezésünket érinti vagy a mindennapi időbeosztásun-
kat, az internethasználatun-
kat vagy az életvitelünket 
(pl. dohányzásról, alkohol-
ról való lemondás vagy 
több testmozgás). Közü-
lünk is többen ehhez kötő-
dő lemondásokat tűztünk 
ki magunk elé. Van, aki 
nagyböjtben kevesebbet 
internetezik és tévézik, több 
időt tölt elcsendesedve, és 
örömmel újságolta, hogy 
sok győzelem van mögö0e 
(Lengyel Kriszti).  
 Én idén többek között szintén facebook-böjtöt (is) tartok, ami jó kis elha-
tározás lehet a digitális világban felnövő/élő fiataloknak és felnőtteknek 
egyaránt. Meglepően tapasztalom, hogy egyáltalán nem hiányzik, és hogy 
ezáltal mennyi időt, energiát takarítok meg, amit az igazán fontos dolgok-
ra fordíthatok: például arra, hogy többször menjek el hétköznap misére, 
több plébániai programon (hittan, fórum, életige, közös rózsafüzérmondás 
stb.) és szolgálatban (olvasás, perselyezés, énekkar, embertoborzás) ve-
gyek részt, képviselve minden színtéren a fiatal(abb) korosztályt.  
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 Vannak, akik 
úgy érzik, sok-
szor túl nagy 
elhatározásokat 
tettek, amiket 
nem sikerült tel-
jesíteni, ezért a 
mostani nagy-
böjtben a „sok 
kicsi sokra 
megy” elvet kö-
vetik: „Idén úgy 
döntöttem, Kis 
Szent Terézt, a bérmaszentemet követve, kis dolgokban élem meg a böjtöt. 
Minden napra külön-külön van egy lemondásom, mindig más jellegű, 
amit épp az adott helyzet kínál lehetőségként (pl. ennék aznap egy gyrost, 
de mégsem eszem). Néha motiválatlannak érzem magam, rossz kedvem 
van. Ekkor kitárt karral felajánlom az Úrnak az aznapi gyengeségemet. 
Másnap pedig megyek tovább, újra építkezem. Emellett pedig a böjtben 
több időt fordítok magamra: keresem a gyöngeségeimet, a jellemem torzi-
óit, a rossz szokásokat, a félelmeket, a visszatérő bűnöket, és a Szentlélek 
segítségét kérem ezek levetkőzéséhez, jóra kovácsolásához. De amit tény-
leg minden nap be tudok tartani, az a napi Szentírás-olvasás és elmélke-
dés. A barátommal ketten tesszük ezt, s engem előbbre visznek a közös-
ségben kitűzött feladatok, ha van kivel megosztani.” (Herceg Zsuzsanna) 
 A már említetteken kívül nagyböjti fogadalom lehet valamilyen szép 
célkitűzés is. Pl. mindennap elmondok egy imát más-más barátomért, csa-
ládtagomért, ismerősömért, rászorulóért, így akkor is tudok segíteni, ha 
személyesen nem találkozom ezekkel az emberekkel. Kitűzhetem célként 
azt is, hogy mindennap olvasok valamelyik általam kijelölt bibliai részből, 
s így jobban elmélyülök Isten szavaiban. Akár a napi evangéliumból, amit 
reggelente elolvasunk, kiválasztunk egy vagy két szót, amelyet kiírhatunk, 
és egész nap elmélkedhetünk rajtuk, morzsolgathatjuk őket. Lemondha-
tunk továbbá lustaságunkról is, és megfogadhatjuk, hogy a böjt minden 
napján végzünk valamiféle testmozgást. 
 Látjuk, hogy sokféleképpen lehet böjtölni. A böjt persze sokszor nehéz, 
mert nehéz lemondani, másképp csinálni, újrakezdeni, felállni a kereszttel, 
de nem lehetetlen. Figyeljünk arra, hogy ne csak bűntudatunk legyen, ha 
„el is esünk”, ha nem sikerül a napi ritmust, az elhatározást tartani, hanem 
örülni is tudjunk annak, amikor sikerül tartani magunkat a „tervhez”, 
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amikor győzni tudunk. Ehhez én idén tanultam egy jó módszert, az ún. 
„hálafüzetet”. Igyekszem rendszeresen beírni a naptáramba (mivel én ezt 
forgatom leggyakrabban) az adott naphoz, mi mindenért voltam aznap 
hálás, mi minden sikerült jól, milyen ajándékokat és kegyelmeket kaptam 
az Úrtól, hol győztem saját magam, a kísértés vagy a bűn felett. Nagyon jó 
visszaolvasni, mennyi mindenért lehetek hálás a tavaszi virágillattól 
kezdve a gimnazista tanítványok mosolyain keresztül a misén vállalt 
szolgálatokig, mert mind azt jelzi, mennyi boldogság van az életemben, 
hiszen szabad vagyok, sétálhatok a természetben, van munkám, ahol örö-
mök is érnek, és van közösségem, templomom, ahol segíthetek, ahová 
járhatok, ahová tartozhatok, és ahol teljesíthetem a nagyböjti elhatározá-
sokat.  
 Ahogy Károly atya mondaná, sosincs késő elkezdeni. Kezdd el ma, ne 
halogasd, ne várj a következő nagyböjtig, felejtsd el a „jövőre” kifejezést, 
mert ki tudja, mi lesz akkor. Merjünk lépni Isten és magunk felé még ma, 
hiszen még mindig nagyböjt van! Hajrá mindenkinek!  

- Danczi Annamari - 

Időpont:  2014. augusztus 9-13.  
Helyszín: Kecskemét, Piarista kollégium 
              (Czollner tér) 
Szállás:   3-4 ágyas szobákban 
Jelentkezni 5000,- Ft előleg befizetésével lehet. 
Jelentkezési határidő: május 31. 
 

Felnőtt lelkigyakorlat - 18 év felettieknek.  

 
 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!  
 

Jelentkezés: Károly atyánál, az irodában vagy  
                   a sekrestyében 

 

 

 

 

PLÉBÁNIAI KÖZÖSSÉGÜNK LELKIGYAKORLATA 2014 
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A HÚSVÉTI SZENT HÁROM NAP ÜNNEPLÉSE 
 
NAGYCSÜTÖRTÖK (ápr.  18.) 
 
Templomunkban este 6 órakor mi is meg-
kezdjük a húsvéti SZENT HÁROM NAP 
ünneplését plébániai közösségünk közös 
miséjével (de. 10 órakor krizmaszentelési 
mise a Bazilikában). Különösen is tudato-
sítjuk - hálatelt szívvel - az Eucharisztia 
(szentmise, szentáldozás!) és a papság 
megalapítását, valamint a kölcsönös szere-
tet parancsát – „egymást!”(lábmosás)! 
 
Szentmise után egyórás közös és egyéni szentségimádásra vagyunk 
hivatalosak! Jézus mondja: „Egy óra hosszát sem tudtok virrasztani ve-
lem?” (Mt 26,40) A templomból a plébániára jövünk, szeretetlakoma 
keretében - így is - ünnepelni az utolsó vacsora eseményeit: testvéri sze-
retet, Oltáriszentség alapítása, papság stb. Majd kb. 21.30-tól keresztút 
- a plébániától a Regnum kereszthez (gyertyákat hozzunk!). 
 
NAGYPÉNTEK (ápr. 19.) 
 
Ezen a napon sehol a világon nincs szentmise! Szigorú böjt van! Egész 
nap arra az áldozatra emlékezünk, ami által hitünk szerint a megváltás 
valósággá le0. Jézus Krisztus irántunk való szeretetből az életét adta, 
hogy reményünk legyen az örök életre. 
 
Reggel 8 órakor közös keresztúti ájtatosságot végzünk. Gyónási lehető-
ség is lesz. 9-kor elsőáldozók gyónása. 
Du. 3-kor az irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk a szentsírnál. 
A szentsír egész nap (az esti  
szertartásig ) látogatható.  
Este 6-kor kezdődik az Úr szenvedé-
sének emlékezete, melynek fő részei: 
 

I. Igeliturgia (passió) 
II. Hódolat a Szent Kereszt elő0 

III. Szentáldozás 
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NAGYSZOMBAT (ápr. 20.) 
 
Reggel 8 órakor közös ima, majd egész nap nyitva a templom, egyéni 
lehetőség „virrasztani” Jézussal (Szentsír-látogatás). Így is kifejezhetjük 
Jézus iránti szeretetünket, hálánkat. 

 

A HÚSVÉTI VIGÍLIA szertartása este 8 órakor kezdődik. 
 
A szertartás főbb részei: 
 

I. Ünnepélyes kezdet - Tűzszentelés a 
templom elő0, a húsvéti gyertya bevi-
tele a templomba, húsvéti örömének. 
II. Igeliturgia - Olvasmányok, Dicső-
ség, Alleluja… 
III. Keresztségi liturgia - Litánia, ke-
resztvízszentelés, keresztségi fogadás 
megújítása (égő gyertyákkal a kezünk-
ben - gyertyát mindenki hozzon!) 
IV. Az Eucharisztia liturgiája - a fel-
ajánlással folytatódik a (húsvéti) feltámadási, allelujás szentmise. 
Szentmise végén ételszentelés. 
 
HÚSVÉTVASÁRNAP és HÚSVÉTHÉTFŐ (ápr. 21-22.) 
 
Ünnepi miserend lesz: de. 10, és este 6 órakor kezdődnek a szentmisék! 
– A Damjanich utcában reggel 8-kor. 
 

JÉZUS FELTÁMADT, ALLELUJA! 

 
 

LÉZERFÉNY KONCERT TEMPLOMUNKBAN 
 
 

 

Április 22. Húsvéthétfő 19:30 óra 
Fényszínház: Jelenések 

 
 

Közreműködő művészek: 
St. Martin, Simon András, Goldlaser.hu 

 
 
 
 
 

Jegyek válthatók elővételben a jegy.hu oldalon  
(kedvezményesen 1900 Ft-ért) és a helyszínen 2500 Ft-ért. 
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Máriabesnyőn tarto0a egynapos elvonulását az újonnan megválaszto0 
képviselőtestület. Az egész napos együ0lét során mély lelki tartalommal 
megtörtént a ráhangolódás a képviselőtestületi feladatokra (hogy Isten 
akarata szerinti ʺszolgákʺ legyünk), majd a képviselőtestület titkos szava-
zással megválaszto0a a tisztségviselőit, végül a plébánián működő összes 
csoportot és feladatot á0ekinte0ük.  
 
A képviselő-testület új tagjai és tisztségük a következők: 
Bágya Ferenc, Bágya Ferencné, Bicsák Péter - gazdasági gondnok, Bőjthe 
Balázs, Burányi Istvánné - gazdasági felügyelő, Capdeboné Szabó Viktória - 
jegyző, Fördős Szabolcsné - pénztáros, Kutasi László - számvizsgáló, Markó 
Máté - világi alelnök, Molnárné Janecskó Elza, Nagy Károly plébános - egy-
házi elnök, Pintérné Gajári Andrea, dr. Zsombok György - számvizsgáló 
Pó�agok:  
Bőjthe Máté, dr. Prépost Eszter, Török Szabolcs 
 
Munkacsoportok és felelőseik: 
Család Munkacsoport (felelős: Godár Sándor és Godárné Kéthelyi Ágnes) 
Evangelizációs Munkacsoport (felelős: Pintérné Gajári Andrea és dr.                
                                                                     Zsombok György) 
Karitász Munkacsoport (felelős: Bőjthe Balázs és Bokros Vera) 
Kommunikációs Munkacsoport (felelős: Capdeboné Szabó Viktória) 
Kulturális Munkacsoport (felelős: Molnárné Janecskó Elza) 
Liturgikus Munkacsoport (felelős: Bágya Ferencné Andrea) 
 

Új képviselő-testületünk (2014-2019) 

Az új képviselő-testület Máriabesnyőn  
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Bemutatkoznak a KT tagjai  

Kutasi László: 1981-ben szüle0em Budapesten. Matematikata-
nárként dolgozom egy gimnáziumban. 2009-ben csatlakoztunk 
feleségemmel a plébániai közösséghez. I0 esküdtünk, kislányo-
mat i0 keresztelték, felnő0ként i0 le0em elsőáldozó. A képvise-
lő-testületi tagságot megtiszteltetésnek ve0em, és aláza0al vál-
laltam, a testületben számvizsgálói feladatokat látok el. 

Fördős Szabolcsné Gaby: 1948-ban szüle0em Körmöcbányán - 
akkor Csehszlovákiában. O0 végeztem el a vegyipari techniku-
mot. 1975-ben házasságkötésem után települtem át Magyaror-
szágra. Azóta járok templomunkba. Amikor 2009-ben nyugdíj-
ba mentem, irodai munkát vállaltam plébániánk irodájában. 

Bágya Ferenc: 1982-ben szüle0em, nős vagyok, két gyermek 
édesapja. Operatőrként dolgozom, a plébánián a Liturgikus 
Munkacsoport tagja vagyok. 

Burányi Istvánné: 1947-ben szüle0em Budapesten. Férjemmel 
együ0 járok a templomunkba, két felnő0 gyermekünk van. 
Nyugdíjas vagyok, 2009 májusától a plébániai irodában dolgo-
zom. 2011 óta vagyok a Szent Erzsébet rózsafüzér-csoport és a 
nyugdíjas hittancsoport felelőse. Hálát adok, hogy a Rózsafüzér 
Királynéja templom családjához tartozhatunk. 

Bicsák Péter: 1982-ben, Békéscsabán szüle0em. A Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetemen a történelem és a kommunikáció sza-
kok után elvégeztem az egyetem Történelemtudományi Doktori 
Iskoláját is. Nős vagyok, egy gyermek édesapja. 2013. január 1-
től sekrestyés-gondnok munkakörben dolgozom plébániánkon. 

Pintérné Gajári Andrea: 1971-ben szüle0em. Férjemmel és há-
rom gyermekemmel járunk a plébániai közösségbe 2010 decem-
bere óta. Gyógytornászként dolgozom a Péterfy Sándor utcai 
Kórház Baleseti Központjában. A plébánián hitoktatóként az 
óvodás és felső tagozatos csopor0al foglalkozom, illetve két 
óvodában tanítok hi0ant.  Az Evangelizációs Munkacsoport egyik felelő-
se vagyok. Szeretném Jézust szolgálni minden testvérben és feladatban. 

Az alábbiakban olvashatjuk az új képviselő-testület hat tagjának bemutatkozását. 
A következő lapszámban folytatjuk! 
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Nagyböj- kerékpártúra a Duna mentén 

Egy, a meteorológusok 
által esősnek ígért szom-
baton nyolcan gyülekez-
tünk a plébánia udvarán 
kerékpárjainkkal. Így a 
nyolc boldogság jegyében 
indultunk, s volt, aki ko-
molyan is ve0e, hogy ő az 
irgalmas, a másik a szelíd, 
a harmadik a békességszerző stb. Így egymás iránti irgalmas szerete0el, 
békében indultunk a Duna jobb partján északi irányba. Szerencsére - 
vagy a Gondviselés irántunk való szeretetének köszönhetően - az esőfel-
hőket időközben messze fújta a szél, így egész nap zavartalanul élvez-
he0ük  a megújuló, április eleji, zsenge, tavaszi természetet. 
 A Római-parton elmélkedtünk és reggeliztünk, Szentendrén szabad 
programoztunk és napoztunk, útközben időnként dalra fakadtunk. Le-
ányfalun a Duna melle0 közösen imádkoztuk a zsolozsmát, majd - miu-
tán Károly atya rövid idegenvezetést tarto0 a lelkigyakorlatos házban - 
kedvet kaptunk ahhoz, hogy máskor is felkeressük ezt a szép helyet lelki 

töltődés céljából több napra is. 
Szívet melengető volt Bágya Feri 
könyvjelzőit látni a recepciós pul-
ton, s a Károly atya barátja által 
készíte0 Mária-szobrot a kertben. 
 Hazafelé a „rómain” még 
finom hekk-uzsonnával zártuk a 
napot, s ekkor már kellemes zsib-
badást éreztünk lábainkban a 
megte0 kilométerek hatására.  
 Azon gondolkodtunk, va-

jon hogyan tehetnénk mások számára is vonzóvá a túrázásnak ezt a mód-
ját. Úgy döntö0ünk, cikket írunk róla az egyházközségi levélbe. 
 Megjö0 a kedvetek, esetleg bizonytalanok vagytok magatokban? Kér-
dezzétek nyugodtan a túra résztvevőit vagy Károly atyát! 

                Ali Erika túratárs, 
            az Álmos vezér téri plébánia képviseletében 
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Mária, az új evangelizáció csillaga 

Kérjük az élő evangélium Anyját, járjon közben 
azért, hogy az evangelizáció új korszakára szóló 
meghívás az egész egyházi közösség részéről meg-
hallgatásra találjon. Ő a hit asszonya, aki hitben élt, 
és „hitének kivételes zarándokútja állandó előjel az 
egyház számára”. Mária engedte, hogy a Szentlé-
lek irányítsa a hit útján a szolgálat és a termékeny-
ség rendeltetése felé. Rá tekintünk ma, hogy segít-
sen hirdetni mindenki számára az üdvösség üze-
netét, s hogy az új tanítványok tevékeny evangeli-
zálók legyenek. (…) (287.) 

 Az egyház evangelizáló tevékenysége egyfajta máriás stílussal rendel-
kezik. Valahányszor Máriára tekintünk, újra felébred bennünk a gyen-
gédség és a szeretet erejébe vete0 hit. Benne látjuk, hogy az alázat és a 
gyöngédség nem a gyengék, hanem az erősek erénye, akiknek ahhoz, 
hogy fontosnak érezzék magukat, nincs szükségük arra, hogy rosszul 
bánjanak másokkal. Rá tekintve felfedezzük, hogy ő, aki Istent magasz-
talta azért, mert „letaszíto0a trónjukról a hatalmasokat” és a 
„gazdagokat üres kézzel küldte el” (Lk 1,52-53), ugyanaz, mint aki az 
o0hon melegét biztosítja igazságosság-keresésünknek.  Ő az is, aki 
„Szívében el-el gondolkodva”  (Lk 2,19) gondosan megőrzö0 mindent. 
 Mária képes felismerni Isten lelkének nyomait a nagy eseményekben, 
és azokban is, amelyek felfoghatatlannak látszanak. Szemléli Isten misz-
tériumát a világban, a történelemben, minden egyes ember életében. Ő 
az imádkozó és dolgozó názáreti asszony, de a figyelmes 
„Miasszonyunk” is, aki „sietve” útra kel falujából, hogy másokon segít-
sen. Az igazságosságnak és gyöngédségnek, , a szemlélődésnek és a má-
sok felé való úton levésnek ez a fajta dinamikája teszi őt az egyház min-
taképévé az evangelizáció számára. Kérjük őt: anyai imádsággal segít-
sen, hogy az egyház sokak o0honává, minden népek anyjává váljon, és 
tegye lehetővé egy új világ születését. A Feltámado0 mérhetetlen biza-
lommal és sziklaszilárd reménnyel eltöltő hatalommal azt mondja ne-
künk: „Íme, újjáteremtek mindent.” (Jel 21,5) Máriával együ0 haladjunk 
bizalommal ezen ígéret felé (…) (288.) /Ferenc pápa - Az evangélium öröme/ 
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Karitász  

Az idei nagyböjtben is tarto0unk Krumplileves ebédet. Akik jelentkeznek 
rá, azok a vasárnapi ebédre szánt pénzt beadják a Karitász-kasszába, cse-
rébe pedig kapnak finom krumplilevest. :)) 

75-en gyűltünk össze 
nagyböjt 3. vasárnapján. A 
gyerekek vidáman ját-
szo0ak az udvaron a tava-
szi napsütésben, várva, 
hogy elkészüljön az ebéd, a 
hi0anteremben pedig a 
felnő0ek örülhe0ek az 
egymással való találkozás-
nak.  Köszönjük fősza-
kácsainknak és mindenki-
nek a szolgálatát, adomá-
nyait. 121 000 Ft gyűlt ösz-

sze, amelyből  húsvéti csomagokat készítünk, valamint a magányosok-
nak, rászorulóknak rendezünk ebédet. De ami a legfontosabb,  újra meg-
tapasztalha0uk, hogy milyen jó együ0 lenni! 
 „Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is te�etek, velem te�étek!ʹʹ 
Megkerese0 bennünket egy másik plébánia karitászának vezetője, hogy 
tudunk-e segíteni egy vidéken élő 9 gyermekes családnak.  Úgy gondol-
tuk, igen, belevágunk! Meghirde0ük és nagyon  jó volt megtapasztalni, 

hogy érkeztek a ruha, élel-
miszer és pénz adományok. 
Sokszor nem is gondolunk 
bele, hogy a mi aprónak 
tűnő hozzájárulásunk mi-
lyen nagy dolog lehet a má-
sik számára, aki nem olyan 
élethelyzetben él,  ami szá-
munkra természetes: van 
mit enni, mibe öltözni, hol 
lakni stb.  A főegyházme-
gyei karitász segítségével –
akik adták a mikrobuszt - 

juto0ak el adományaink a családhoz. A másik plébánia karitászvezetője 
vi0e el, ő így ír: „Mély szegénységgel szembesültünk. Nagyon lehangoló  
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volt számomra az o0a-
ni települések állapotá-
nak látványa is. Ahová 
mentünk, kiderült, 
hogy 21-en laknak egy 
épületben (nagymama, 
értelmi fogyatékos 
nagybácsi, aki koráb-
ban a házat véletlenül  
felgyújto0a a ládakészí-
tő vállalkozással 
együ0, nagynénik, 
nagybácsik, gyerekek, unokák stb.) 
Jó helyre került az adomány: rászorultság van, és megbecsülik amit kap-
nak. Fantasztikus törekvés van a családban, hogy normalizálják az életü-

ket. Még egyszer nagy köszönet min-
denért: Ági” 
Mi is köszönjük kinek-kinek az ado-
mányait! 
 
Kézműves délutánt is szerveztünk, 
ahol a virágvasárnapi karitász vásárra 
készültünk. Külön köszönjük a Boldog 
Gizella kör tagjainak, hogy folyamato-
san készítik  a karitász vásárokra a  
hímzett, horgolt, kötött kézimunkákat. 

 
 
 

- Bokros Vera, Bőjthe Balázs - 



 

20 Rózsafüzér Királynéja 

Indul a ROKI-délután 

Kedves Mindnyájan! 
 
Régi-új együ0léti lehetőséget szerve-
zünk közösségünk tagjai számára. 
 Átlag kéthavonta (a nyári hónapok 
kivételével) egy vasárnap délutánt  
plébániánk családjának az utazni és 
játszani szerető tagjai együ0 töltené-
nek. Utazással és játékkal. 
 
Utazással 
 

Minden alkalommal valaki-valakik vetíte0képes úti beszámolót tartaná-
nak valamilyen útjukról. 
 Ilyen összejöveteleket baráti körben (már évtizedekkel ezelő0 is) sok-

szor szerveztünk, o0hon. Ezek a vetítések mindig 
nagy örömet jelente0ek a nézőknek is (egy kicsit ők 
is világot lá0ak), és a vetítőknek is (újraélhe0ék az 
élményeiket). Ez még akkor is így volt, ha olyan 
helyről vetíte0 valaki, ahol már a nézők is jártak, 
mert mindenki más szemmel figyel meg dolgokat, 
és érdekes lehet ezeket ʺegybetenniʺ. 
 

Játékkal 
 

A vetítés után játékokat szerveznénk. 
 Ezek lehetnének mindenkit együ0 „megmozgató” játékok, tréfás vetél-
kedők, lehetnének kisebb csoportokban való játékok, esetleg ping-pong 
bajnokság. Igény szerint, egyszer ez, máskor az. 
 Az első ilyen alkalom május 18-án, vasárnap délután 3-tól 6-ig lesz. 

 

Kérünk mindenkit, aki vetítésre vállalkoz-
na, jelentkezzen nálunk, hogy tervezni tud-
junk. Egyáltalán nem kell extra helyről 
szólni az útnak. Bármi jó: belföld, külföld, 
kirándulás, természet, város, falu, bármi. 
 

Kérünk mindenkit, aki játékszervezésben 
segítene, hogy szóljon nekünk. Elsősorban 
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a mindenkit megmozgató, közös játékokhoz lenne jó a segítség. Az is jó, 
ha hárman-négyen összeszerveződtök valamilyen kisebb csoportos játék-
ra, de erről is szóljatok, hogy tudjuk ezeket a délutánokat tervezni. 
Ezekre az összejövetelekre mindenkit várunk: kicsiket, nagyokat, koráb-
ban és később születe0eket, mindenkit, aki szívesen „utazik” és szívesen 
játszik. 
  

Várjuk a jelentkezéseket! 
(Személyesen vagy e-mailben - lehetőleg ne a csoport címre, hogy ne ter-
heljük a levelekkel azokat, akik ezt nem szeretnék olvasni.) 
 

 Minden jót mindenkinek!      Godár Ági és Sanyi  

Április 
13. Virágvasárnap – Nagyhét 
17. Nagycsütörtök – A húsvé� „szentháromnap” kezdete 
 

Május 
1. „0-100 évesek” kirándulása 
4. Anyák napja és megáldása 
17. Élő Rózsafüzér 
18. Roki-délután 
31. Túra 
 

 
 
 

Június 
8. Pünkösd -  Hi0anévzáró hálaadó szentmise 
9. Pünkösdhé2ő Máriaremetén 
14. Esztergom: Diakónus- és papszentelés 
21. Túra 
22. Úrnapja 
 

Július 
8-13. Fokoláre lelkigyakorlat (Máriapoli) 
27. Nagyszülők megáldása 
 

Augusztus 
4. Egész napos szentségimádás 
9-13. Lelkigyakorlatunk (Kecskemét) 
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Plébániai fórum 

Károly atya meghívására plébániai fórumot tar-
to0unk március végén, hogy együ0, közös szem-
mel lássuk plébániai életünket. Az összejövetelt 
annak tudatosításával kezdtük, hogy mi is a plé-
bánia lényege, a hívők szerepe és feladata. Ezek-
kel kapcsolatosan hallha0unk gondolatokat a II. 
Vatikáni Zsinat tanításából, továbbá II. János Pál 
pápának „a világi Krisztus-hívőknek az Egyházban és 
a világban betöltöF hivatásáról és küldetéséről” szóló apostoli buzdításából 
(Christifideles laici), valamint Tomka Ferenc: Lelkipásztori teológia című 
hi0udományi főiskolai jegyzetéből. 
„Szokják meg a világiak, hogy papjaikkal szoros egységben dolgozzanak a plébá-
nián, s hogy önmaguk és a világ problémáit és az emberek üdvösségébe vágó 
kérdéseket közös megtárgyalás és megoldás végeF vigyék az egyházi közösség elé; 
saját egyházi családjuk minden apostoli és missziós kezdeményezéséhez erőik 
szerint ajánlják föl segítségüket.”  
„A plébánia nem azonos a szervezeFel, a terüleFel vagy épüleFel; hanem inkább 
testvéri közösségként Isten családja; „a szívélyes, testvéri és családi együFlét 
oFhona”; „a Krisztus-hívők közössége”. Végül a plébánia teológiai valóságra 
épül, mert eucharisztikus közösség.” (Christifideles laici) 
 Az ezt követő beszélgetésen számos téma, észrevétel előkerült, hang-
zo0ak el konkrét és gyakorlati újító, jobbító javaslatok. Az egész megbe-
szélést áthato0a annak öröme, hogy mennyi minden valósult már meg 
plébániánkon, és milyen jó lenne, ha még többen részt mernének vállalni 
ebben az építkezésben (Krisztus testének építésében), hogy egyre szebb 
legyen egyházunk (plébániánk, templomunk) élete. 
A jelenlegi (régóta) szolgáló testvérek megállapíto0ák, hogy nagy örö-
mükre szolgálna, ha újabb testvérek csatlakoznának hozzájuk! Nyito0 
ajtókkal és tárt szívekkel várjuk a szentmisei szolgálatra vállalkozókat 
(felolvasók, ministránsok, énekesek, perselyezők stb.) Nincsenek előre 
leoszto0 lapok, bárki csatlakozhat! A munkacsoport felelősök szintén 
nagy szerete0el várják a talentumaikat kamatoztatni kívánó testvéreket. 
Hat munkacsoportban dolgozhatunk plébániánkért, közösségünkért! Ki-
ki a kapo0 képességei, körülményei szerint szolgálhatja Krisztust szám-
talan feladat közül válogatva. Öröm, hogy a fórum hatására máris meg-
élénkült a szolgálatra jelentkezők tábora! Istennek legyen hála. Alleluja!                     

- C.V.- 
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A pápa májusi imaszándékai 
Egyetemes: Hogy a hírközlési eszközök az igazság és a béke szolgálatának esz-
közei legyenek.  
Az evangelizálásért: Hogy Mária, az evangelizálás csillaga vezesse az egyház 
küldetését Krisztus minden nemzetnek szóló hirdetésében.  

A plébános imaszándékai  
a rózsafüzér csoportok részére: 

Imádkozzunk! 

IMA HAZÁNKÉRT 
 

Mindenható Istenünk, azért könyörgök hozzád, 
• hogy az előttünk álló négy évben kormányzó politikusaink a nemzet érdekeit sikeresen 
képviseljék, bel-és külpolitikai kérdésekben egyaránt. Tegyenek meg mindent a családo-
kért és a   gyermekekért.  
• hogy számukra is érték legyen az élet a fogantatás pillanatától a halálig.  
• hogy a megválasztott országgyűlési képviselők emberi értékeikkel tudjanak a fiatalok 
példaképei lenni.  
• hogy az ország ügyeiért legyenek elkötelezve, és erkölcsi életükben tiszták tudjanak 
maradni. 
• hogy élő párbeszéd legyen a politikusok és a nép között minden fontos ügyben  
• Nem utolsó sorban nemzetünk megtéréséért könyörgök, segíts bennünket kereszténye-
ket, hogy kovász lehessünk a hitetlen testvéreink számára. 
Hogy így lélekben újjászületve lépésről lépésre békében együtt építsük tovább Magya-
rországot, a Te országodat, Mária országát. 

MÁJUS 
ÖRVENDETES 
- Hogy minél több keresztény édesanya-édesapa 
legyen. 

VILÁGOSSÁG 
- Plébániai közösségünk képviselő-testületéért, 
felelőseiért 
FÁJDALMAS 
- Papi hivatásokért 
DICSŐSÉGES 

- Hogy értékeljük a májusi litániákat, fedezzük 
fel és gyakoroljuk a helyes Mária-tiszteletet 
 

MÁJUSI ÉLETIGE: 
 „...Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel.” (2Kor 5,20) 
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S�������	
����: 
 

 

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

 

♦ minden további péntek este:  
          szentmise után ½ 8-ig (csendes) 

 

♦ minden hó 2. kedd este fél 9-től fél 10-ig 
   (gitáros énekekkel) 
♦ minden hó 2. vasárnapján:  
  de. 11 órától engesztelő imaóra 

 

R��������� I
�:  

♦ minden kedden és pénteken 5 órától 

♦ plébániai közösségünk havi közös 
rózsafüzér imája:   minden hónap 
első vasárnapján az esti szentmisék 
előtt 5 órától  

 

G��������:  

 

♦ a szentmisék előtt vagy az atyával  
   előre egyeztetve külön időpontban is 

T������ ��	�
����� 
 

Címünk: 1146 Budapest, Thököly út 56. 
Honlapunk: www.rozsafuzerkiralyneja.hu  
 

Bankszámlaszámaink:  
 OTP 11714006-20050454 
 CIB 10701049-47209503-51100005 

 
 

 

Köszönjük, ha kb. 150	Ft	adománnyal	támogatni	tudja	újságunk	megjelenését. 

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 

 

 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 

    
 

RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNÉJA  
TEMPLOM  

(XIV. Thököly út 58..) 
 

VLMNOPLQ:  

 
 

de. 10 óra és este 6 óra 

 

HFGHIJKLMNHNK 
 
 
 
 
 

Sze és Szo: reggel 7 órakor 
H, K, Cs és P: este 6 órakor  

 

MLTULOVW NLTULMMXVPUL  
KNQVYPL  

(VII. Damjanich u. 50.) 
 
 

    Vasárnap és péntek  
 reggel 8 óra 

 

 

 

Urnalátogatás 
A szentmisék előtt és alatt 

 

 

 

 

 

SZENTMISÉK RENDJE 
 

MÁJUSI  
LITÁNIÁK    

Májusban	min-

den	hétköznap	és	

vasárnap	esti	

szentmise	után	a	

lorettói	litániát	

imádkozzuk.	


