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SZENT NEGYVEN NAP - AZ IRGALMASSÁG ÉVÉBEN
„…Ha azt állítjuk, hogy nincs bűnünk, saját magunkat vezetjük félre, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, akkor mivel jó és igazságos, megbocsátja bűneinket, és minden gonoszságtól megtisztít minket. Ha azt állítjuk, hogy nem vétkeztünk,
hazugnak tüntetjük fel, és tanítása nincs bennünk.
Gyermekeim! Ezeket azért írom, hogy ne kövessetek el bűnt. De ha valaki bűnbe esett, van
szószólónk az Atyánál: Jézus Krisztus, az Igaz. Ő az engesztelő áldozat bűneinkért, nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is.” (1Jn 1,8)
Ferenc pápa írja Az irgalmasság arca kezdetű bullájában: „Az irgalmasság gyakorlása isteni tulajdonság, melyben különösen megmutatkozik mindenhatósága… Különösen a zsoltárok emelik ki az isteni cselekvés e tulajdonságát:
„Megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden
gyöngeséged. Megmenti életed a pusztulástól, kegyelemmel
és irgalommal koszorúz” (103,3–4)… A gyóntatók feladata,
hogy magukhoz öleljék a hazatérő bűnbánót, és kifejezzék
örömüket megtérése felett…”
Tehát: ne féljünk, sőt! Beismerni, felismerni bűnösségünket
és megvallani – induljunk gyónni! „Tartsatok bűnbánatot és
higgyetek az evangéliumban!”
Áldott, sok gyümölcsöt (megtérést) hozó szent negyven
napot kívánok!
- a plébános -

Nagyböj programunk

A ferencesek által készített nagyböjti program alapján állítottunk össze egy rövidített, plébániánkra
adaptált változatot, minden napra a napi szentírási
részeket és a konkrét „élnivalót” kínálva.
Ki-ki saját maga számára is szerkeszthet nagyböjti
programot, lényeg, hogy naponta éljük, minden nap
tegyünk valami többet.
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Február 10.
Hamvazószerda

Joel 2,12-18;
2Kor 5,20–6,2;
Mt 6,1-6.16-18

A Nagyböjtöt szentmisével kezdem, megtervezem készületemet, lemondásaimat, szentgyónásomat.

Február 11.
csütörtök
Betegek Világnapja

MTörv 30,15-20
Lk 9,22-25

Örömmel vállalom a mai nap terhét.

Február 12.
péntek

Iz 58,1-9a;
Mt 9,14-15

Böjtölök, és részt veszek a keresztúton.

Február 13.
szombat

Iz 58,9b-14;
Lk 5,27-32

Részt veszek a plébánia
nagyböjti lelkinapján.

Február 14.
MTörv 26,4-10
Nagyböjt 1. vasárnapja Róm 10,8-13
Lk 4,1-13

A házasság hetében imádkozom a jegyes- és
házaspárokért.

Február 15.
hétfő

Lev 19,1-2., 11-18;
Mt 25,31-46

A bűnösök megtéréséért imádkozom.

Február 16.
kedd

Iz 55,10-11;
Mt 6,7-15

Türelmes és megértő leszek
egész nap.

Február 17.
szerda

Jón 3,1-10;
Lk 11,29-31

Mindenkiben felfedezem a jót.

Február 18.
csütörtök

Eszt 14,1.3-5.12-14; Nem teszek kivételt, mindenkit szeretek.
Mt 7,7-12

Február 19.
péntek

Ez 18,21-28;
Mt 5,20-26

Megkeresek vagy felhívok valakit, akivel már
régen találkoztam, beszéltem.

Február 20.
szombat

MTörv 26,16-19;
Mt 5,43-48

Ma különösen is figyelmes leszek
hozzátartozóimhoz – külön időt szánok rájuk.
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Február 21.
Nagyböjt 2. vasárnapja

Ter 15,5-12. 17-18;
Fil 3,17-4,1;
Lk 9,28b-36

Imádságaimban és a szentmisén
összeszedett leszek.

Február 22.
hétfő

1Pét 5,1-4;
Mt 16,13-19

Imádkozom a Szentatyáért, papjainkért és
szerzeteseinkért.

Február 23.
kedd

Iz 1,10.16-20;
Mt 23,1-12

„A múlt nincs, a jövő majd lesz - csak ez a
pillanat van” arra, hogy szeressek.

Február 24.
szerda

ApCsel 1,15-17. 20-26; Figyelek és azonnal megteszem,
Jn 15,9-17
amit szívemben Isten kér tőlem.

Február 25.
csütörtök

Jer 17, 5-10;
Lk 16,19-31

Máriát kérem, segítsen elfogadni a
váratlan eseményeket.

Február 26.
péntek

Ter 37, 3-4.
12-13a.17b-28;
Mt 21, 33-43.45-46

Böjtölök a békéért, és részt veszek a
keresztúton.

Február 27.
szombat

Mik 7,14-15.18-20;
Lk 15,1-3.11-32

Átelmélkedem a Tékozló fiú történetét:
alapos lelkiismeret vizsgálatot tartok.

Február 28.
Nagyböjt 3. vasárnapja

Kiv 3,1-8a.3-15
1Kor 10,1-6.10-12
Lk13,1-9

A vasárnap ünnep: a munkát félreteszem,
a családdal pihenünk, játszunk. Adakozom
a katolikus iskolák javára.

Február 29.
hétfő

2 Kir 5,1-15a;
Lk 4,24-30

Hűségesen keresem, mi ma Isten akarata
számomra.

Március 1.
kedd

Dán 3,25.34-43;
Mt 18,21-35

Keresek két-három dolgot, amit
Megdicsérhetek másokban.

Március 2.
szerda

MTörv 4,1. 5-9;
Mt 5,17-19

Megpróbálok a „másik bőrében” lenni,
hogy szeretni tudjam.

Március 3.
csütörtök

Jer 7,23-28;
Lk 11,14-23

Ajándékként élem át a másik
különbözőségét. - Összekészítem a
szegényeknek szánt élelmiszert.

Március 4.
péntek

Oz 14,2-10;
Mk 12,28b-34

Örömmel vállalom a mai nap terhét.
Böjtölök a betegekért
és részt veszek a keresztúton.

Március 5.
szombat

Oz 6,1-6;
Lk 18,9-14

Törekedjek megismerni az urat: ma a
szentírásból olvasok, elmélkedek.
www.rozsafuzerkiralyneja.hu

3

4

Március 6.
Józs 5,9a.10-12
Nagyböjt 4. vasárnapja 2 Kor 5,17-21;
Lk15,1-3.11-32

Máriát kérem, hogy tanítson meg „IGEN”-t
mondani Istennek.

Március 7.
hétfő

Iz 65,17-21;
Jn 4,43-54

Nem ítélkezem senki felett. - Megtervezem a
húsvéti előkészületeket.

Március 8.
kedd

Ez 47,1-9.12;
Jn 5,1-16

Imádkozom a hitet kereső fiataljaink megszentelődéséért.

Március 9.
szerda

Iz 49,8-15;
Jn 5,17-30

Örömet szerzek egy rászoruló családnak
(úgy, hogy ne tudják meg, hogy én voltam).

Március 10.
csütörtök

Kiv 32,7-14;
Jn 5,31-47

Imádkozom a keresztségre készülők hitéért.

Március 11.
péntek

Bölcs 2,1a.12-22;
Jn 7,1-2.10.25-30

Böjtölök a hitükért üldözött keresztényekért,
és részt veszek a keresztúton.

Március 12.
szombat

Jer 11,18-20;
Jn 7,40-53

Türelmes és megértő leszek egész nap.

Iz 43,16-21
Március 13.
Nagyböjt 5. vasárnapja Fil 3,8-14
Jn 8,1-11

Adakozom a szentföldi keresztények javára.
Felkészülök és szentgyónáshoz járulok.

Március 14.
hétfő

Dán 13,1-9.15-17 .
19-30.33-62;
Jn 8,12-20

Jézust keresem meg a másikban, főleg a
szenvedőben.

Március 15.
kedd

Szám 21,4-9;
Jn 8,21-30

Részt veszek legalább egy rövid ideig templomunk egésznapos szentségimádásán.

Március 16.
szerda

Dán 3,14-20.
91-92.95;
Jn 8,31-42

A kereszten értem szenvedő Jézust szemlélem. Mindenkiben Őt keresem.

Március 17.
csütörtök

Ter 17,3-9;
Jn 8,51-59

Elmélkedek a szentírási részről, életemre
vonatkoztatva azt.

Március 18.
péntek

Jer 20,10-13;
Jn 10,31-42

Böjtölök új hivatások születéséért.
Részt veszek a keresztúton.

Március 19.
szombat

2Sám 7,4-5.12-14.16 Az édesapákért imádkozom: szüleimért,
Róm 4,13. 16-18.22; családtagjaimért, és megköszönöm őket.
Mt 1,16. 18-21. 24.a - Segítek a templom húsvét előtti
nagytakarításában.

Március 20.
Virágvasárnap

Iz 50,4-7;
Fil 2,6-11;
Lk 22,1-23,56
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A legapróbb dolgot is úgy teszem,
hogy magának
Jézusnak tegyem.

Március 21.
Nagyhétfő

Iz 42,1-7;
Jn 12,1-11

Gesztust teszek, kibékülök azzal, akivel
feszültség van közöttünk.

Március 22.
Nagykedd

Iz 49,1-6;
Jn 13,21-33.36-38

A mellettem lévő emberekre figyelek, nem
magamra.

Március 23.
Nagyszerda

Iz 50,4-9a;
Mt 26,14-25

Önzetlenül, tiszta szeretettel meglepetést
készítek a családomnak.

Március 24.
Nagycsütörtök

Kiv 12,1-8. 11-14;
1Kor 11,23-26;
Jn 13,1-15

Részt veszek az esti szertartáson és ott
maradok a virrasztáson, éjszakai keresztúton is.

Március 25.
Nagypéntek

Iz 52,13-53,12;
Zsid 4,14-16.5,7-9;
Jn 18,1-19,42

Felajánlom imáimat és böjtömet.
Részt veszek a keresztúton és az esti
szertartáson.

Március 26.
Nagyszombat

Jézus Krisztus a sírban
fekszik.

Meglátogatom a Szentsírt, ott imádkozom
szeretteimért és a bűnösökért.
Részt veszek az esti vigília szertartáson.

A helyes böjt
»Kiálts teli torokból, ne kíméld magad, emeld föl hangodat, mint a harsona. Hirdesd
népemnek hűtlenségét, Jákob házának a bűneit. Mert hiszen napról napra keresnek, és
szeretnék megismerni útjaimat, mint olyan nemzet, amely az igazsághoz szabja tetteit,
és nem hagyja el Istenének törvényét. Igaz ítéletet követelnek tőlem, és Isten közelségét óhajtják: „Miért böjtölünk, ha nem látod meg, és miért sanyargatjuk magunkat, ha
nem veszed észre?” De lám, még a böjtöléstek napján is csak a hasznot keresitek, és
sanyargatjátok munkásaitokat. Veszekedés és perlekedés közt böjtöltök, és ököllel ütitek le a szegényt. Bizony, mostani böjtöléstek soha nem szerez nektek meghallgatást a
magasságban. Talán az ilyen böjt tetszik nekem, és ilyen az a nap, amelyen az ember
megsanyargatja magát? Lehajtjátok fejeteket, mint a káka, és zsákot meg hamut teríttek
magatok alá: ezt nevezitek ti böjtnek, olyan napnak, amely tetszik az Úrnak? Tudjátok,
milyen az a böjt, amelyet én kedvelek? Ezt mondja Isten, az Úr: Törd össze a jogtalan
bilincseket, és oldd meg az iga köteleit! Bocsásd szabadon az elnyomottakat, törj össze
minden igát! Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be
házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elől! Akkor majd
felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan beheged. Előtted
halad majd igazságod, és az Úr dicsősége lesz a hátvéded. Akkor, ha szólítod, az Úr
válaszol, könyörgő szavadra így felel: Nézd, itt vagyok! Ha eltávolítod körödből az igát,
az ujjal mutogatást és a gonosz beszédet, ha odaadod az éhezőnek kenyeredet, és
jóllakatod az elnyomottat, akkor felragyog a sötétségben világosságod, és homályod déli
verőfényre változik. Maga az Úr vezérel szüntelen, s még a kietlen helyeken is felüdít.
Erővel tölti el tagjaidat, olyan leszel, mint az öntözött kert, és mint a vízforrás, amelynek
vize nem apad el soha. Újra felépíted az ősi romokat, és helyreállítod a régi nemzedékek építette alapfalakat. A rések betöltőjének neveznek majd, és a romba dőlt házak
felépítőjének. (Iz 58,1-9)
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Nagyböjt a családban
Hogyan tehetjük a nagyböjtöt, illetve a húsvétra való felkészülést az ezt megillető helyre a család életében?
Lássunk néhány gyakorlatot, amelyek
már országszerte több plébánián, közösségben működnek. (Ötleteket meríthetünk abból is, hogy milyen módon szoktuk az adventi felkészülést széppé tenni
családi körben.)
a) Tervezzük meg, milyen külső
formák lehetnek segítségünkre, amelyek
a lakásban a szent negyvennap titkaira
emlékeztetnek, illetve amelyek a gyermekekkel mondott családi közös imához is keretet szolgáltatnak. Pl. házi oltár, lila terítővel, gyertyával, kereszttel,
saját készítésű töviskoszorúval stb.
b) Közös családi ima:
Amint az adventi koszorú körül sok család összeül legalább hetente (néhol
naponta) imádkozni, hasonlóan próbáljunk a szent 40 nap alatt is leülni, pl.
gyertya és töviskoszorú körül, hogy közösen imádkozzunk, beszélgessünk a nagyböjt titkairól, illetve arról, hogyan sikerült megvalósítani elhatározásainkat.
c) Választhatunk közös elhatározásokat, pl.:
- péntekenként kenyér-víz vacsora (ennek árát felajánlva szegények javára);
- közös családi erénygyűjtő lap (pl. rajzolt töviskoszorúval, melynek töviseit a
gyermekek, illetve a családtagok minden jócselekedet alkalmával virággá
alakíthatják);
- lemondás, amint fent vázoltuk
- heti TV- vagy internetmentes este - amikor a család közös imát, „liturgiát”
tart, pl. az alább bemutatott rend szerint;
- esetleg egy másik TV- és internetmentes este - közös családi játék céljára;
- közös keresztút, vagy rózsafüzér a fájdalmas titkokkal;
- ki-ki ápolja kapcsolatait közössége tagjaival, másik napon a rokonokkal
vagy a hittől távolabb állókkal. (Lehet váltogatva minden napra más személyért élni.);
- nézzük át ruháinkat, játékainkat, s feleslegünket adjuk oda egy rászorulónak vagy a karitásznak;
- figyeljünk lakásunk szépségére, hogy Isten Országát tükrözze;
- vegyük észre családtagjainkban ami szép, s este beszéljük meg.
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Minél teljesebb odaadással éljük a Szent Negyvennapot, annál inkább kell
majd átmennünk kisebb nagyobb meghalásokon (nagypéntekeken), s annál
teljesebben fogunk egyesülni húsvét titkával: az értünk meghalt, s halálában
is a feltámadást hordozó Jézussal. És annál inkább tapasztaljuk a Lélek kiáradását is saját lelkünkbe és családunkba. Ez a jó felkészülés húsvét ünnepére,
és arra, hogy életünkben folyamatosan uralkodjék a feltámadás titka, a Feltámadott Jézus jelenlétének öröme.
- Tomka Ferenc atya A nagyböjti családi összejövetelek liturgiája:
1. Nagyböjti ének: pl. Hozsanna: 58, 60, 63, 70, 82 stb. számú énekek
2. Szentírás-olvasás: választhatók János első levelének részei, vagy a vasárnapi,
illetve a napi olvasmányok; vagy pl.: Iz 1,16-20; 42,1-7; 49,8-15; 50, 4-9;
58,6-11; Jer 17,5-10; Mt 1, 16-18; 5,20-26;18; 21.35; 25,31-46; Lk 18,9-14;
3. Beszélgetés: hogyan éltük meg elhatározásainkat, milyen kegyelmet, örömet
éltünk meg ezáltal
4. Befejezés: akár saját szavainkkal megfogalmazott ima, akár a Miatyánk, vagy
egy ének.

BÖJTI FEGYELEM
Hamvazószerda és Nagypéntek szigorú böjti napok:
− hústilalom: a hústól való tartózkodás a betöltött
− 14 éves kortól kötelező minden katolikus számára.
− az étkezés csökkentése: a betöltött 21. életévtől
a megkezdett 60-ig (egyszer van teljesebb étkezés és
kétszer némi étel fogyasztása).
Nagyböjt péntekjei:
− hústilalom van, és ajánlatos egyéb önmegtartóztatást is végezni és
keresztúti ájtatosságon részt venni.
Az év többi péntekjein: vagy a hústól való tartózkodással, vagy ehelyett
az irgalmas szeretet (pl. beteglátogatás, alamizsna, adomány, segítés),
vagy jámbor áhítat valamely gyakorlatával tehetünk eleget a bűnbánat
isteni parancsának (pl. keresztút elimádkozása, szentségimádás, litánia).
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Édesanyák keresztútja
1. Pilátus halálra ítéli Jézust
Férjem, gyerekeim, felebarátaim – szeretetlenségeimmel,
reménytelenségeimmel – „ne írjam le”, ne ítéljem halálra
őket!
2. Jézus vállára veszi a keresztet
A gyermekem, férjem miatt érkezik testi-lelki fájdalom...
Jézus lelkületével fogadom, ölelem át, hordozom?
3. Jézus először esik el a kereszttel
Amikor nem sikerül szeretni... Igyekszem azonnal újrakezdeni!
4. Jézus édesanyjával találkozik
Milyen édesanyja vagyok gyermekeimnek? Találkozásaink milyenek? Imáimban minden nap Jézus elé, Jézus
kezébe helyezem őket?
5. Cirenei Simont kényszerítik, hogy segítsen a keresztet
hordozni
Szívesen „segítek”, leveszem gyermekem, férjem válláról a keresztet, a terhet?
6. Veronika letörli Jézus arcát
Észreveszem és amikor szükséges meg tudom vigasztalni gyermekem, férjem?
7. Jézus másodszor esik el a kereszt súlya alatt
Újra hibáztam, elestem... Nem szabad elkeserednem...
Isten irgalmasságába helyezve folytatom utam.
8. Jézus a síró asszonyokkal találkozik
„Magatokon, s gyermekeiteken sírjatok”! Vajon Jézusnak mi nem tetszik életemben, életünkben? Imádkozom
másokért is (abortuszok, családtervezés, keresztény
nevelés, stb.)?
9. Jézus harmadszor esik el a kereszttel
Tudjak, merjek újrakezdeni, nem beleragadni egy-egy
kudarcba, - nem adom fel - felállok, szeretek tovább!
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10. Jézust megfosztják ruháitól
A szemérmesség, tisztaság megélése a házasságban, családban, erre nevelés… – bűnbánat a múlt
és jelen bűneiért!
11. Jézust keresztre szögezik
Meg/átadom magam, nem „rugdalódzom”,
elfogadom a tehetetlenséget, fájdalmakat –
szeretetből!
12. Jézus meghal a kereszten
A legnagyobb szeretet: életemet adni, apró dolgokban is – ne az én akaratom
legyen, kész vagyok „veszíteni”, „meghalni”...
13. Jézust leveszik a keresztről és édesanyja ölébe helyezik
Vegyem kezembe, ölembe gyermekem, férjem (sorsát)... akkor is, ha egy-egy
szituáció reménytelennek is látszik!
14. Jézust eltemetik a sziklasírba
Ha tudok, merek meghalni - szeretetből, abból születik az élet, a feltámadás,
az igazi boldogság! Van értelme a szeretetnek! És ne felejtsük: „a mi hazánk a
mennyben van”!

Kiengesztelődési ima
Atyánk, Te egyre tökéletesebb életet kívánsz tőlünk, és szüntelenül megbocsájtást
kínálsz, a bűnösöket magadhoz hívod, hogy bizalommal hagyatkozzanak megbocsátó szívedre, hiszen te vagy Istenünk, az irgalmasság és a jóság.
Bár sokszor megszegtük a szövetséget, amelyet kötöttél velünk, te mégsem fordultál el tőlünk, és felbonthatatlan új szövetséggel kapcsoltad magadhoz a világ
népeit Szent Fiad, Jézus Krisztus, a mi Urunk által.
Most jóságodból a kegyelem és a kiengesztelődés idejét éljük, mert megadod népednek, hogy Krisztusban életre támadva hozzád térjen, és a Szentléleknek jobban
átadva Önmagát, az egész emberiség javát szolgálja…
Istenünk, te a világ kezdetétől fogva azon munkálkodsz, ami az embernek javára
válik, hogy szentté legyen, miként te magad is szent vagy…
Ámbár a halál fiai voltunk, és többé mát nem is közeledhettünk hozzád, te mégis
örök szeretettel szerettél minket. Szent Fiad ugyanis, aki egyedül volt Igaz közöttünk, a mi kezünkre adta önmagát, és engedte, hogy az emberek keresztre feszítsék.
De mielőtt az ég és a föld között karját kitárta, hogy a te eltörölhetetlen szövetségednek jelét adja, meg akarta ünnepelni tanítványaival a húsvétot…
(Misekönyv - részlet, Eucharisztikus ima)

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Ferenc pápával az Irgalmasság Évében
A pápa Szent Ágnes szűz és vértanú liturgikus
emléknapján, január 21-én a Szent Márta-házban
bemutatott szentmiséjén a féltékenységről és az
irigységről beszélt homíliájában.
Az Úr mentsen meg minket ezektől a ronda bűnöktől, amelyek léteznek keresztény közösségeinkben, és a nyelvet használják arra,
hogy másokat megöljenek.
Az első olvasmány (1Sám 18,6–9; 19,1–7)
elmondja Saul, Izrael királya féltékenységét Dáviddal szemben. A filiszteusok ellen aratott győzelmet követően az asszonyok örömmel énekelnek, mondván: „Megvert Saul ezret, Dávid pedig tízezret.” Ettől a naptól
kezdve Saul gyanakvással tekint Dávidra, gondolva, hogy becsaphatja, és
elhatározza, hogy megöli. Majd követi fia tanácsát, és meggondolja magát.
Ezután azonban visszatér gonosz gondolataihoz. A féltékenység „betegség”,
amely vissza-visszatér és irigységhez vezet.
Az irigység visszataszító viselkedés és bűn! A szívben a féltékenység és az
irigység gazként nő, nem hagy helyet a jó hajtásnak. Ami úgy tűnik, hogy
beárnyékolja, az fáj neki. Nem hagyja nyugodni, nincs békében. Egy meggyötört, utálatos szív! Az irigy szív is öl, a halálhoz vezet – ahogy hallottuk az
olvasmányban. A Szentírás világosan fogalmaz: az ördög irigysége miatt lépett a halál a világba.
Az irigység öl, és nem viseli el, hogy a másiknak legyen valamije, ami neki
nincs. Mindig szenved, mert az irigy és féltékeny ember szíve szenved. Olyan
szenvedés ez, amely mások halálát akarja. Hányszor fordul ez elő közösségeinkben, és nem kell túl messzire menni, hogy találkozzunk vele! Látjuk, hogy
a féltékenység a nyelvvel öl. Valaki irigykedik erre és arra, aztán elkezdődik a
pletyka, ami öl! – állapította meg Ferenc pápa.
Ezen a szentírási idézeten gondolkodva és erről elmélkedve arra hívom
magamat és mindenkit, hogy keressük meg, van-e valami féltékenység és
irigység a szívünkben, amely mindig a halálhoz vezet, és nem tesz boldoggá.
Ez a betegség viszi arra az embert, hogy a másik javára úgy tekintsen, mintha
az ellene lenne. Ez csúnya vétek. Sok bűntett kezdete. Kérjük az Urat, adja
meg a kegyelmet ahhoz, hogy ne nyissuk meg szívünket a féltékenységnek és
az irigységnek, mert ezek a halálhoz vezetnek – hangsúlyozta a Szentatya.
Pilátus intelligens volt, és Márk evangéliuma szerint rájött: az írástudók vezetői irigység miatt adták át neki Jézust. Pilátus értelmezése szerint, aki nagyon
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intelligens, de gyáva ember volt, az irigység vezetett Jézus halálához. Ez volt az eszköz. Irigységből
adták át neki. Kérjük az Úr kegyelmét, hogy irigységből sose juttassuk halálra testvérünket, plébániai vagy közösségbeli társunkat, vagy szomszédunkat. Mindenkinek megvannak a saját bűnei és
erényei. Lássuk meg a jót, és ne öljünk az irigységből és a féltékenységből fakadó pletykával – zárta
homíliáját Ferenc pápa.
Január 27-i katekézisében a Szentatya Istennek arról a tulajdonságáról elmélkedett, hogy ő mindig meghallgatja a megpróbáltatások közt élők kiáltását, irgalmat gyakorol és megmenti a szenvedőket.
Kedves testvéreim, jó napot kívánok!
A Szentírásban Isten irgalmassága Izrael népének egész történelme folyamán
jelen van. Az Úr irgalmával kíséri a patriarchák útját, meddőségük dacára
gyermekekkel ajándékozza meg őket, a kegyelem és kiengesztelődés ösvényein vezeti őket, miként azt József és testvéreinek története mutatja (vö. Ter
37–50). Gondolok arra a sok testvérre is, akik eltávolodtak egymástól a családban, és nem beszélnek egymással. De az irgalmasságnak ez a mostani
szentéve jó alkalom arra, hogy ismét egymásra találjanak, megöleljék egymást, megbocsássanak egymásnak, és fátylat borítsanak a múltra.
Egyiptomban viszont, mint tudjuk, egyre sanyarúbbá vált a nép sorsa. És
amikor az izraeliták már majdnem teljesen összeroppantak a megpróbáltatások súlya alatt, az Úr közbelépett és kimenekítette őket. Ezt olvassuk a Kivonulás könyvében: „Hosszú idő telt el, s közben meghalt Egyiptom királya.
Izrael fiai pedig szolgaságban nyögtek, segítségért kiáltoztak, és fohászuk
felhatolt Istenhez nyomorúságukból. Isten meghallotta panaszukat, és Isten
megemlékezett az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségről.
Jóakaratúan tekintett le Izrael fiaira és gondjukat viselte” (Kiv 2,23–25).
Az irgalom nem maradhat közömbös az elnyomottak szenvedésével, az
erőszakot szenvedők, a rabszolgasorban tartottak, a halálra ítéltek kiáltásával
szemben. Ez a fájdalmas helyzet minden korszakra jellemző, a miénkre is, és
gyakran tehetetlennek érezzük magunkat vele szemben, hajlamosak vagyunk megkeményíteni szívünket, és gondolatainkat másra irányítani. Isten
viszont „nem közömbös” (Üzenet a béke világnapjára 2016. január 1.), nem
fordítja el tekintetét az emberi szenvedésről. Az irgalmasság Istene válaszol a
szegényeknek, gondot visel azokra, akik kétségbeesésükben hozzá kiáltanak.
Isten úgy hallgat meg és úgy lép közbe megmentően, hogy olyan embereket
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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támaszt, akik képesek meghallani a szenvedők panaszait és cselekedni az
elnyomottak érdekében.
Így kerül sor arra, hogy elkezdődik Mózes története, ő a közvetítő a nép
megmentésében. A fáraó elé áll, hogy rábírja Izrael népének elengedésére;
aztán pedig vezeti a népet a Vörös-tengeren és a sivatagon át a szabadság
felé. Mózes, akit az isteni irgalmasság újszülöttként kimentett a Nílus vizéből,
ugyanennek az irgalmasságnak a közvetítőjévé válik, lehetővé téve a népnek
a szabadságra való újjászületést azáltal, hogy kimenti a Vörös-tenger vizéből.
Az irgalmasságnak ebben az évében mi is vállalhatjuk ezt a munkát, azt,
hogy az irgalmasság közvetítői leszünk az irgalmasság cselekedeteivel, azzal,
hogy közelebb lépünk másokhoz, enyhülést nyújtunk egymásnak, egységet
építünk. Rengeteg jó dolgot tehetünk!
Isten irgalmassága mindig megmenteni igyekszik. Épp ellentéte annak,
ahogyan azok működnek, akik mindig ölni akarnak, például akik háborúznak. Szolgáján, Mózesen keresztül az Úr úgy vezeti Izraelt a pusztában, mintha a fia volna, nevelgeti a hitre és szövetséget köt vele, olyan erős szeretetkapcsolatot létesít vele, amilyen az apát és fiát, a vőlegényt és a menyaszszonyt köti össze.
Az isteni irgalom messzire elmegy! Isten különleges, kizárólagos, kiváltságos szeretetkapcsolatra tesz javaslatot. Amikor intelmekkel látja el Mózest a
szövetséggel kapcsolatban, azt mondja: „Ha hallgattok szavamra és megtartjátok szövetségemet, akkor az összes népek között különleges tulajdonommá
teszlek benneteket, hiszen az egész föld az enyém. Papi királyságom és szent
népem lesztek” (Kiv 19,5–6). Nyilvánvaló, hogy az egész föld Istené, hiszen ő
teremtette; a nép mégis különleges tulajdonává válik: az ő személyes „aranyés ezüsttartalékává”, mint amelyről Dávid király azt állította, hogy a templom építésére adta.
Nos, ilyenné válunk Isten számára, ha elfogadjuk szövetségét és engedjük, hogy megmentsen minket. Az Úr irgalmassága értékessé teszi az embert,
olyan kinccsé, amely Hozzá tartozik, amelyet ő őrizget és amelyben gyönyörködik. Ezeket a csodás műveket viszi végbe az isteni irgalmasság, amely az
Úr Jézusban éri el igazi beteljesedését, az ő vérében megkötött „új és örök
szövetségben”, amely a megbocsátással eltörli bűnünket és végérvényesen
Isten gyermekévé tesz minket (vö. 1Jn 3,1), értékes gyönggyé a jóságos és irgalmas Atya kezében. Ha pedig mi Isten gyermekei vagyunk, és ilyen örökségre, vagyis az ő jóságának és irgalmának megtapasztalására van lehetőségünk, szemben másokkal, akkor kérjük az Urat, hogy az irgalmasságnak ebben a szentévében mi is gyakoroljuk az irgalmasság cselekedeteit, hogy megnyissuk szívünket, hogy mindenkit elérjünk az irgalmasság tetteivel, mindenkihez eljuttassuk annak az irgalomnak az örökségét, amelyet az Atyaisten
gyakorolt velünk.
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Házasság hete
Mi is a házasság hete?

Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely Valentin-nap környékén minden évben egy
hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. A házasság hetét – amelyhez hazai és nemzetközi szinten is számos ismert közéleti személyiség csatlakozott, kifejezve elköteleződését a házasság, a család ügye iránt – mára 4
kontinens 21 országában ünneplik. Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles
körű összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség részvételével. A Házasság Hete Szervezőbizottsága által koordinált központi programok fővédnöke 2013 óta Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége.
„A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára, amelyben
a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. A házasságban egy
férfi és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát, hogy egymás bátorítására, segítésére és védelmére törekszik egész életében. Ilyen módon a házasság felelősségteljes,
biztonságos és meghitt közösséget jelent számukra, és áldásul szolgál életük minden
más területén is. A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi
érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét. Bátorít minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az adott közösség környezetében élő házaspárok és
családok felé, amely segíti életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét
ébren tartani azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, illetve valamilyen ok
miatt megszakadt.” A Házasság Hete Szervezőbizottsága
Plébániánkon idén is számos programmal
ünnepeljük a házasság hetét!
Február 14-én a 10-es mise keretében lesz
a házaspárok megáldása.
A többi programmal kapcsolatban
figyeljük a pontos dátumokat és konkrét
információkat a hirdetésekben és
honlapunkon!
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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A szentmise (5.)
A Római misekönyv általános rendelkezéseiből
Sajátos szolgálatok a szentmisében
Az oltár szolgálatára felavatott akolitus hiányában, a pap és a diakónus segítésére megbízatást
kaphatnak világi szolgálattevők is, akik a keresztet, a gyertyákat, a tömjénezőt, a kenyeret, a bort
és a vizet viszik, sőt mint rendkívüli szolgálattevők megbízást kaphatnak az áldoztatásra is. Felavatott lektor hiányában kapjanak alkalmas és jól
felkészült világi hívek megbízást a szentmise
olvasmányának és szentleckéjének felolvasására, hogy a hívek szívében a
szent olvasmányok meghallgatása nyomán felgyulladjon a Szentírás bensőséges és élő szeretete. A zsoltárénekesnek az a feladata, hogy előadja a zsoltárt
vagy más szentírási kantikumot, amelyet az olvasmányok közé iktattak be.
Feladatának jó betöltéséhez szükséges, hogy járatos legyen a zsoltáréneklés
művészetében, a helyes kiejtés és előadás mesterségében. A hívek körében
saját liturgikus feladatot teljesít a szkóla, vagy az énekkar. Szerepe, hogy biztosítsa a számára kijelölt részeknek a különböző műfajok szerinti éneklését, és
hogy előmozdítsa a hívek tevékeny részvételét az éneklésben. Ami az énekesekre érvényes, áll megfelelő módosítással a zenészekre is, főleg pedig az
orgonistára. Kívánatos, hogy legyen kántor, illetve előénekes, aki a nép énekét
irányítja, vezeti. Ahol nincs szkóla, a kántorra tartozik az ének vezetése, a nép
pedig bekapcsolódik a neki kijelölt rész éneklésébe.
Liturgikus szerepet töltenek be még:
a)
b)

c)
d)
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A sekrestyés, aki gondosan előkészíti a liturgikus könyveket, ruhákat
és mindazt, ami a szentmise bemutatásához szükséges;
A magyarázó (kommentátor), aki alkalomszerűen, röviden magyarázatokat ad és figyelmeztetésekkel szolgál a híveknek, hogy a szentmise
menetébe betekintést nyerhessenek, és azt jobban megértsék. A
magyarázó alaposan készítse elő szövegét, amely mértéktartó és
mindenki számára érthető legyen. Feladata végzésekor alkalmas
helyen, a hívek előtt álljon, de ne az ambónál;
A perselyezők az adományokat gyűjtik össze a templomban;
A rendezők – amennyiben a helyi szokás szerint vannak ilyenek – a
híveket a templom kapujában fogadják, és a helyükre vezetik.
Ők irányítják a körmenetet is.

Rózsafüzér Királynéja

Ökumenikus imahét

Mihály János

pünkösdi lelkész előadása hittantermünkben

A Szabó József utcai református testvéreknél

A fasori evangélikus templomban
„Arra hívaFunk,
hogy az Úr nagy
teFeit hirdessük.”
(1Pt 2,9)

Az Agapé pünkösdi gyülekezetben
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Beszélgetés irodistánkkal
Capdeboné Vikivel

Első gyertyagyújtás

Capdeboné Szabó Viktória, plébániai közösségünk tagja,
egy éve, 2015. február 1. óta a plébánia irodában dolgozik.
Az első évforduló alkalmából beszélgettünk Vikivel plébániánkról és az életében történt változásokról, szolgálatairól.

- Milyen munkahelyen dolgoztál korábban?
Mi volt ott a feladatod?
- Kormánytisztviselő voltam 15 éven keresztül. Minisztériumi munkám során
is nagy, nemes célok lebegtek a szemem előtt: éveken át igyekeztem a
magyar vidékért munkálkodni.
- Milyen feladatokat látsz el a plébánián? Milyen kéréssel lehet hozzád
fordulni az irodában?
- A munkaköröm sokrétű, vagyis az ügyfélfogadástól kezdve a gazdasági és
pénzügyeken át, a pályázatíráson és -elszámoláson keresztül egészen az
anyakönyvvezetésig, ill. a különböző számítógépes nyilvántartások és kimutatások készítéséig sok mindennel foglalkozom. Emellett hitoktatói szolgálatot is ellátok, jelenleg a Radnóti és a Szent István Gimnáziumokban tanítok
hittant, a plébánián pedig 2008. óta a katekumen csoport pasztorációjában
veszek részt.
Az irodai ügyfélszolgálat keretében szeretettel várunk mindenkit szentségek
felvételének ügyében: keresztelésre, elsőáldozásra, esküvőre jelentkezni, de
itt lehet egyházi temetést vagy jubileumi áldást is kérni. Sokan nem tudják a
templomba járó híveink közül sem, hogy elsősorban az irodában kellene a
szentmise-szándékok előjegyzését, továbbá az egyházi adó és az adományok
befizetését intézni. A sekrestyében a papnak is, a sekrestyésnek is sok más
dolga van. Ugyanakkor mindenkit biztatnék, hogy bátran használják az interneten keresztül történő banki átutalást is, hiszen úgy is rendben megérkeznek
a befizetések. Nyitottak vagyunk akár a szentmise íratást is a modern eszközökön keresztül végezni – e-mail, telefon, banki átutalás. Lényeg, hogy minél
többeket segítsünk hozzá így is, hogy gyógyíthassa őket Jézus keresztáldozata a szentmisékben.
- Mit jelent számodra a plébánián, az irodában dolgozni?
Miklós
küldö
e igyekszem a legnagyobb szeretettel és a legjobb tudá-Szent
Nagy
örömet
jelent,
som szerint végezni a munkám. Folyamatosan érzem itt Jézus jelenlétét,
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igyekszem mindent 100%-ig Neki tenni. Nagyon jó Jézus közelében, „Jézussal
egy munkahelyen” dolgozni. Jó az is, hogy most a híveket a másik oldalról is
látom: ki, mikor, milyen ügyet jön intézni? Látva mások buzgóságát, például
én is több misét írattam ebben az évben, és az egyházi hozzájárulást is időben
befizettük. Volt például egy fiatal nő, aki egyszerre nyolc szentmisét befizetett
a családjáért (élő és elhunyt családtagokért) a következő adandó szabad helyekre, mert gondok, bűnök, fájdalmak nehezítették az életüket, és ezektől
kérte a szabadulást Istentől, és komolyan hitt a szentmise, Krisztus áldozatának gyógyító erejében. Példaértékű volt számomra ez a tette.
- Milyen változást hozott az életedbe ez a munkahely-váltás?
- Sok pozitív változást érzek: bár pihenésre lehet, hogy még kevesebb idő jut,
mégis lelkileg feltöltődtem, és mindennap jó kedvvel jövök be a munkahelyemre, mert szeretem azt, amit csinálok. Hálát adok a Jóistennek, mert
Károly atya nagyon jó főnöknek bizonyul, sokat tanulok tőle.
- Az irodában dolgozol, a plébániai újságot szerkeszted, és megannyi szolgálatot végzel közösségünkben. Gondoltad volna korábban, hogy a plébánián
kezdesz majd el hivatásszerűen dolgozni?
- Az újságot, honlapot már 8 éve szerkeszthetem, és jegyzőként is régóta tevékenykedem a képviselőtestületben, vagyis korábban is napi szinten megfordultam a plébánián, így nem tűnik óriásinak ez a váltás-változás. Azt viszont
nem gondoltam volna, hogy egyszer a plébánia irodán fogok dolgozni, mint
„irodista”. Azt hittem, hogy minden bizonnyal a minisztériumból fogok majd
nyugdíjba menni. De Isten, úgy tűnik, egyelőre máshogy gondolta!
- A Kommunikációs munkacsoport vezetője és a plébániai képviselő-testület
tagja is vagy, a közösség életébe széleskörűen belelátsz. Mit gondolsz,
hogyan tudnánk tovább építeni az egységet a közösségünkben?
- Nemcsak a plébánia munkatársaként, hanem a korábbi években is nagyon
fontosnak tartottam a plébánossal való egység megélését és megértését.
Hiszek abban, hogy a plébános Jézus „képviselője” közöttünk, így a vele és az
elképzeléseivel, szándékaival való együttműködés alapvető feladatunk.
Ugyanakkor egymásra is figyeljünk jobban, legyünk jelen a másik számára, és
mindig azzal a megbocsátó, irgalmas szeretettel lássuk egymást, ahogy a
Mennyei Atya lát bennünket, és akkor egész biztos növekedni fog a Jézus által
áhított egység közöttünk.
- Ezúton is szeretnénk Neked megköszönni azt a sok energiát és munkát,
amelyet a közösségünkért teszel. Isten vezessen tovább az utadon!
- L.K. www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Anyagi ügyeink
Köszönjük mindenkinek, aki a 2015-ös évben anyagilag is hozzájárult plébániánk önfenntartásához: befizette egyházi adóját (önkéntes egyházi hozzájárulás),
illetve adományával támogatta plébániánkat. Isten
fizesse meg! 2015-ben 422 adófizető ill. család fizetett
egyházi hozzájárulást, illetve közel 70 adakozótól kaptunk adományt.
Költségeink közül néhányat az alábbiakban kiemelnénk: éves gázszámlánk
1,1 millió forint volt, míg az elektromos energiáért közel 800 ezer forintot
fizettünk. A szemétszállítás, víz– és csatornadíj összesen 244 ezer forint volt.
30 db új széket vettünk a plébánia Szent Erzsébet termébe 180 ezer forintért.
A plébánia tető-felújítása 16 millió forintba került, melyhez 11 millió forint
támogatást a Főegyházmegye biztosított. A templom több megrongálódott,
tönkrement vaskeretű külső védőüvegét is kicseréltük az év során, amihez a
Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal 500 ezer forint támogatást nyújtott. Zugló
Önkormányzata 1,2 millió forinttal támogatta plébániánk működését
(rezsidíjakat), míg a VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata ill. az Emberi
Erőforrások Minisztériuma 500 ezer ill. 600 ezer forinttal járult hozzá a centenáriumi költségekhez.
Terveink szerint 2016-ban a plébánia külső homlokzatának teljes felújítása
kerül sorra, melyhez a Főpolgármesteri Hivatal 8 millió forint támogatást ítélt
meg a számunkra (a várható kivitelezési költség bőven 20 millió forint fölött
fog alakulni).
Templomunk műemléki védelem alatt álló, nagyon rossz állapotú ólomüveg ablakainak restaurálását is folytatjuk: a bejárattól jobbra lévő (már felállványozott) ablak felújítását önerőből, míg a Szent Margit nagy hármaslándzsaablakot a Főpolgármesteri Hivatal 3,5 millió forintos támogatásának
felhasználásával egyenlítjük ki. A két ablak restaurálási és állványozási költsége azonban meghaladja a kapott támogatást, így a hiányzó 4,5 millió forintot önerőből kell előteremtenünk, ugyanis Főegyházmegyénk csak a plébánia
épület külső tatarozásában tud bennünket anyagilag támogatni. A templomablakok felújítására ezért ismét Ólomüveg-ablak jegyet árusítunk az irodában és a sekrestyében.
Központi gyűjtések 2015-ben
A katolikus iskolák számára 97 ezer forintot, péterfillér gyanánt 72 ezer forintot,
missziós gyűjtésre 132 ezer forintot, szentföldi emlékhelyekre 74 ezer forintot, papnevelés céljára 10 ezer forintot, központi karitász gyűjtésre 161 ezer forintot, míg
Kárpátalja javára 510 ezer forintot tudtunk továbbítani.
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Tudnivalók az egyházi hozzájárulásról
Egyházi adó - Többen igénylik újra és újra, hogy segítsünk eligazodni a befizetendők között: mit, kinek és miért kell fizetni?
Mivel nem az állam feladata az egyházi intézmények (pl. plébániák) fenntartása, ezért az egyház tagjai (hívek) ún. „egyházi adójukból” (önkéntes egyházi hozzájárulás) tartják fönn a plébániát, templomot (működési és rezsiköltségek stb.). Ez az egyház tagjai számára kötelezően fizetendő, minimális megszabott mértéke az illető jövedelmének 1%-a. Tulajdonképpen, aki nem fizeti
az egyházi adót, nem is volna jogosult az egyház/plébánia „szolgáltatásait”
igénybe venni (szentségek, szentmisék, hittanok stb.) Aki az 1%-nál kevesebbet ad, azt köszönjük és adományként tartjuk nyilván, de ő(k) nem fizet(nek)
egyházi adót.
FONTOS, nem szabad összetéveszteni: Az adónkból rendelkezett 1% más:
az a központi egyházi intézmények fenntartására megy (kórházak, iskolák
stb.) – Nem a plébánián marad!
A vasárnapi perselypénz pedig felajánlás,
adomány a templom javára: ebből vesszük
az ostyákat, virágokat, gyertyákat és minden
szükséges felszerelést. Mivel a szentmise
áldozatbemutatás, ezért mindenki „áldozatot mutat be”: régen terményeket, állatokat
hoztak Isten oltárára, ma e helyett pénzbeni
hozzájárulást ajánlanak fel. Tehát az egyházi
adó és a vasárnapi perselypénz a templom
és a plébánia létfenntartásához, mindennapi
működéséhez szükséges, de nagyobb célokra (pl. felújítás) ezeken felüli adományok
szükségesek! Ez évben tehát az önfenntartáson kívül templomunk színes ólomüveg
ablakainak felújítására gyűjtünk!
- pl Statisztikai adatok 2015
Keresztelések száma: 34 (ebből 2 fő felnőtt)
Elsőáldozók száma: 2
Bérmálkozók száma: 12
Házasságkötések száma: 10
Temetések száma: 47

Plébániánk OTP-s bankszámlaszámát költségcsökkentési okokból
megszüntetjük.
Kérjük a testvéreket, hogy ezentúl
minden átutalást a CIB Banknál
vezetett számlaszámunkra
teljesítsenek! Köszönjük!
CIB 10701049-47209503-51100005
www.rozsafuzerkiralyneja.hu

19

Gyerekszáj
- Balatoni nyaralás alkalmával vasárnap misére mentünk.
Átváltoztatás, pap bácsi mondja: „Ez az én testem.” Mire Kinga
(3) hangosan kiabálni kezd: „Nem, ez Károly atya teste!”
- Esti ima. Mondom, hogy most Markó Ágiért és Manciért imádkozunk. Ima végén Kinga (3): ʺHálát adunk Markó Ágiért!ʺ
- „Rossz lesz a szívünknek, befeketedik, ha nem szeretjük egymást.”
- „Pár hete állunk kint a templom előtt a vasárnapi szentmise után és beszélgetünk. Gyerekek játszanak, csúszdáznak, szaladgálnak. Karcsika is ott téblábolt körülöttünk. Egyszer csak nem találtuk és keresni kezdtük. Apukája
ment be a templomba megnézni, ott van-e. Persze, hogy ott volt! Segített Elek
Petinek pakolni. Kezdtük neki mondani, hogy miért nem szólt, legalább máskor mondja meg hova megy, mert megijedtünk, amikor nem találtuk.
Erre ő már sírva válaszolt: „Miért kerestek, nem tudjátok, hogy a templomban vagyok?”
- Bogi (6): „József Attilának és Máriának született egy fia, Jézus. Meghalt, de
feltámadt, felment a mennybe, és addig éltek, amíg meg nem haltak.”
- Mári (5): - Nézd, Anya, kötéltáncos vagyok! Misi (3): - Én meg próféta.
- Adventi ének: „melyet oly rég tart a sátán”... helyett: „melyet oly rég tarka
sárkány”
- Matyi (7): „Anya, ügyesen ministráltam? Én adtam Károly atyának a
rongyot!”
- Borci tegnap óta azt játssza, hogy ő Szűz Mária (Verus meg a kis Jézus...).
Így is kell szólítani, a Borit kikéri magának.
Ma megkértem, hogy mielőtt új játékokat vesz elő, legyen kedves elpakolni a
Barbie-kat… Erre ő: „Anya, te pakold el…, egy Szűz Mária nem pakol.”
- „Itt az Isten igénye.” ; „Hitünk szent
tic-tac.” „A mai szentmise szentséges.ʺ
- Angi (3) esti ima előtt ezt mondta:
azért imádkozunk, hogy ha meghalunk
megismerjék a hangunkat.
Máté (2): Atya-Piú-Szenpéte!;
- Mit csinált Jézus? - Támadt!
Folytatjuk!
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Nagyböjt elő. vidám percek

Farsang Gyermek jelenet
I. hely

Játékdélután
A török és a tehenek
családi jelenet

Farsang Felnőtt jelenet
I. hely

Farsangunk

Felnőtt jelmez
I. hely
A feltámasztott
Lázár
Gyermek jelmez
I. hely

Életige csoport

„Sok a tag, de a test csak egy”

Hóember
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Az élet igéje - február
„Mint akit az anyja vigasztal, úgy vigasztallak meg én titeket” (Iz 66, 13)
Ki ne látott volna még síró kisgyermeket, aki az anyja ölelő karjába veti magát? Bármi történt is, kicsi vagy nagy dolog, az anyja letörli könnyeit, gyöngédséggel veszi körül, a gyermek pedig hamarosan újra mosolyog. Elég, ha
érzi édesanyjának jelenlétét és szeretetét. Isten is így tesz velünk, olyannak
mondja magát, mint egy édesanya.
Ezekkel a szavakkal Isten a babiloni fogságból visszatért népéhez szól, miután látták, hogy rombolják le házaikat és a templomot, majd idegen földre
száműzték őket, ahol kiábrándulásban és csüggedésben volt részük. Onnan
tértek vissza saját hazájukba, és a pusztítás romjai fölött kellett mindent újrakezdeniük. Izrael tragédiája ismétlődik meg sok, háborútól szenvedő nép
életében, akik a terrorcselekmények vagy az embertelen kizsákmányolás áldozatai. Körülöttük kifosztott házak és utcák, nemzeti emlékhelyeiket pedig
földig rombolták. Vagyonukat elrabolták, szentélyeiket megsemmisítették.
Rengeteg embert elraboltak, milliók kényszerültek menekülésre, sokan a sivatagban vagy a tengerben lelték halálukat. Apokaliptikus események szemtanúi vagyunk.
Az élet igéje arra hív, hogy higgyünk Isten szeretettel teljes munkálkodásában ott is, ahol nem érzékeljük a jelenlétét. Reményre szólít ez az ige. Ő ott
van azokkal, akik üldöztetést szenvednek, akiket igazságtalanság ér, és száműzetésbe kényszerülnek. Itt van velünk, a családunkkal, a népünkkel. Ismeri
személyes fájdalmainkat és az emberiség fájdalmait is. Egy lett közülünk,
egészen a kereszthalálig. Ezért megért és meg tud vigasztalni minket. Éppen
úgy, mint az édesanya, aki ölébe veszi gyermekét és megvigasztalja. Ki kell
nyitnunk a szemünket és a szívünket, hogy „meglássuk” őt. Minél inkább
megtapasztaljuk gyengéd szeretetét irányunkban, annál inkább képesek leszünk ezt továbbadni azoknak, akik fájdalmak és megpróbáltatások közt élnek, és vigasztalásuk eszköze leszünk. A korintusi híveknek is ezt ajánlja Pál
apostol: „mi is megvigasztaljuk azokat, akik szomorúak, azt a vigasztalást
nyújtva nekik, amelyet Ő nyújt nekünk” (2Kor 1,4).
Chiara Lubich is mélyen és konkrétan megtapasztalva ezt, így ír: „Uram, add
nekem az összes magányost… Megéreztem szívemben, micsoda szenvedés
szorongatja a tiedet mindazért az elhagyatottságért, amelybe az egész világ
elmerül. Szeretek mindenkit, aki beteg és magányos.
Ki vigasztalja őket könnyeikben? Ki siratja el lassú halálukat? Ki szorítja szívére a kétségbeesett szívet? Add meg nekem, Istenem, hogy szereteted fogható szentsége legyek a világban: legyek a Te karod, amely magához öleli és
szeretetével föloldja a világ minden magányát.” Fabio Ciardi
/Fabio Ciardi OFM/
22

Rózsafüzér Királynéja

Imádkozzunk!
A PÁPA FEBRUÁRI IMASZÁNDÉKA:
Hogy vigyázzunk a teremtésre, mint ingyen kapott ajándékra: műveljük és őrizzük meg azt az eljövendő nemzedékeknek.
A plébános februári imaszándékai
ÖRVENDETES
VILÁGOSSÁG
FÁJDALMAS
DICSŐSÉGES
-

A keresztény
ember jellemzője a
nagylelkűség, mivel egy nagylelkű
Atya gyermeke. A
keresztény szíve nemes, mindig nyitott. Nem csukódik be saját önzésébe,
nem számítgat: eddig vagy addig.
Amikor belépünk Jézusnak ebbe a
világosságába, akkor belépünk a vele
való barátságba. Amikor hagyjuk,
hogy a Szentlélek vezessen minket,
akkor a szívünk kinyílik, nemessé
válik… A keresztény ezen a dolgon
nem keres, hanem veszít. De azért
veszít, hogy egy másik dolgot nyerjen, és ezzel az úgymond
„érdekvesztéssel” elnyeri Jézust, az
Ő tanújává válik. /Ferenc pápa/

Ó szép Jézus! Ez új esztendőben
Légy híveidben.
Ó Mária! Esedezzél értünk,
édes reményünk!
Hogy ez új esztendőben
minden ügyeinkben
Lehessünk Jézus drága
kedvében.

Kelj föl népedért.
Ó Mária!
Tekints híveidre
Te szent Fiadért,
Hogy ez új esztendőben
minden ügyeinkben
Lehessünk Jézus
Drága kedvében.

Ó szép Jézus!
Drága szent nevedért

Ó szép Jézus!
Tartsd meg híveidet,

Mint tieidet.
Ó Mária!
Jézusnak szent Anyja!
Országunk tornya!
Adjad, kérünk,
hogy ebben
Az új esztendőben
Lehessünk épek
Testben, lélekben.
Forrás: SZVU (41)

„Ha az ember a gyónásban csak
élményt, emberi kielégülést keres, vagy
ha lelki vezetés helyett lelki fecsegést
szeretne kapni, könnyen csalódhat.”
(Böjte Csaba: Út a Végtelenbe)

Boldog Gizella kör

Balla Bernadett
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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SZENTMISÉK RENDJE
PLÉBÁNIAI KÖZÖSSÉGÜNK
SZENTMISÉJE:
(RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNÉJA
TEMPLOM
1146 Bp. Thököly út 56.)
VNOPQRNS de. 10 órakor
TTUPVVW OXYRZ[WO\]
TY[S^T[_R]VNR:
Sze és Szo: reggel 7 óra
H, K, Cs, P, V: este 6 óra
Urnalátogatás
A szentmisék előtt és alatt

KERESZTÚT
Közösen járjuk a
keresztutat
TEMPLOMUNKBAN
nagyböjt minden péntekén
az esti 6-os szentmise után

P

I

:

HÉTFŐ 8:00 – 10:00 óráig
KEDD: 8:00 – 9:30 óráig
SZERDA: 15:30 – 17:30 óráig
PÉNTEK: 15:30 – 17:30 óráig
ÚJ telefonszámunk: 06-30/884-7050
(irodaidőben hívható - egyházi flottás)
E-mail: iroda@rozsafuzerkiralyneja.hu

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

S

:

♦ Plébániai

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

♦ minden

további péntek este:

szentmise után ½ 8-ig (csendes)
♦ minden

hó 2. vasárnapján:

de. 11 órától engesztelő imaóra

R
Az Irgalmasság kapuja ikon

I

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

:

Minden kedd és péntek 17 óra, ill. a
hónap első vasárnapján a délelőtti
szentmise előtt ¼ 10-től

♦

:

♦a

szentmisék előtt vagy az atyával
előre egyeztetve külön időpontban is

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