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JÖN A NYÁR!
Sokaknak sok minden belefér az idejükbe, ami
évközben, tanévben nem. Sokan vesznek ki
szabadságot is munkahelyükön. Gyerekeknek,
szülőknek/felnőtteknek nagy felelősség, hogy
mire használjuk az Istentől kapott drága időt!
A tapasztalat azt mutatja – tisztelet a kivételnek –
hogy sokan szépen „elszúrják” nyarukat. Simán
kimaradnak az imák, vasárnapi szentmisék,
gyónások („mert nyaralni voltunk”, „mert külföldön voltunk” stb.).
Mások viszont tudatosan odafigyelnek, és még
több, még értékesebb programba neveznek be.
Belefér a lelkigyakorlat, közösségünk programjai,
több szentmise, imádság, szentírás, lelki olvasmány és előkerülnek a jó, léleképítő filmek is.
A nyáron sok olyan szentet ünneplünk, akiknek
az életéről nézhetünk filmet. Pl.: Páduai Szent
Antal, Mórus Szent Tamás, Szent László király (Sacra Corona), Szent Péter apostol,
Szent Pál apostol, Szent Ferenc, Szent Klára, István, a király… és a „Keresztény
filmek tárában” nagyon sok megnézni érdemes film van még!
Lélekben gazdag, építő nyarat kívánok!
- Károly atya -

Téged Isten dicsérünk - Te Deum!
Minden hittanos év egy kaland.
Szebben, vallásosabban fogalmazva: egy zarándoklat, zarándokút.
Elindulunk szeptember elején
Jézus iskolájában. Vannak kitűzött
célok (elvégzendő tananyag is), és
jönnek a különböző állomások
(ünnepek, Isten-élmények). Természetesen hétköznapok is vannak,
amikor talán nehezebb, izgalmasabb: hogyan tudok helyt állni,
mennyire tudom élni az evangéliumi életet, a krisztusi tanítást.
Az elmúlt tanévet 100 éves templomunk ünneplésével kezdtük. Hosszú
lenne felsorolni, hogy ki, mit köszönhet a templomunkhoz kötődve. Mennyi
kegyelem érkezett, s ezekből mennyit tudtunk gyümölcsöztetni!?
Életünk persze nem csak a templomunkban zajlik, hanem a plébánián is
(hittanos összejövetelek, sokféle találkozás, együttlét, program). Sokan innen
indultak a kereszténység felé. Vagy éppen
a zarándoklatok, lelkinapok, kirándulások, túrák hoztak közelebb sokakat a
közösséghez, egymáshoz.
Az Irgalmasság évét éljük. Hála Isten
végtelen szeretetéért, irgalmasságáért! Mindezt sugározhatjuk egymás felé is,
főleg a hittanos év végén, általános amnesztiát hirdetve, élve!
És folytassuk a nyáron is, hiszen számtalan alkalom lesz (lelkigyakorlat,
túrák, különböző találkozások) közösségünk – és Krisztus Testének építésére.
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd
szívünket a Te szíved szerint!
Rózsafüzér Királynéja,
könyörögj érettünk!

2

Rózsafüzér Királynéja

A hi anosév gyümölcseiből
OVIS HITTAN:

Egy vallomás a Nefelejcs oviból:
„Apukám szerint a történetek
Jézusról - mese, de én már
kicsit hiszek Jézusban.”
/Dorci/
Nefelejcs Ovi

ALSÓS HITTAN:

„Első gyónásomkor nagyon izgultam,
de Károly atya mosolygott és segített és
miután túl voltam rajta örültem, hogy
első gyónó vagyok.
A gyónás előtt megtanultuk a Tízparancsolatot és persze a bánatimát is.
Elhatároztam, hogy ezentúl rendszeresen fogok gyónni és figyelek, hogy

minél kevesebb rosszat tegyek.
A hittanokon dobtunk a szeretet dobókockával, azt próbáltam mindig
megcsinálni. Pl. „Eggyé válok a másikkal” Elesett az osztálytársam, átéreztem
mennyire fájhat neki és felsegítettem.”
- E. Róza www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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FELSŐS HITTAN
- Idén azért volt
jó a hittan, mert
kedvenc tantárgyam a történelem és hittan
órán egyháztörténelmet tanultunk. /Matyi 7. o /
- Azért jó hittanra járni, mert
mindig
mosolyogva jövök a
hittanra és
mosolygok, amikor elmegyek, mert nagyon jó időt töltöttünk el és nagyon
sok új dolgot megtudtam. /Anna 7. o ./
- Mert jobban megtanulok szeretni. Többet fogok tudni Istenről. /Zsuzsi 5. /

KIS-IFI HITTAN
„Virrasszatok és imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek. A lélek ugyan készséges
a test azonban erőtlen.” (MTörv 26,41)
Hittanos évem nagyon jól kezdődött, mivel még tavaly részesültem a bérmálás szentségében. Így újult erővel és lelkesedéssel kezdhettem el a keresztény életet. Bérmálásomkor választott Igém, jelmondatom tekintetében próbáltam rendbe tenni Istennel és embertársaimmal a kapcsolataim.
Próbáltam mindig Istent előtérbe helyezni, hogy a világ dolgai amik ezen
kívül fontosak (tanulás, sport, pihenés) ne legyenek Isten előtt az életemben. Így év végén a vizsgákon túl már látom ennek a fejlődésnek az értékét. Istennel együtt nincs lehetetlen, nem kell félnem a számonkérésektől,
ha tudom, hogy megtettem a magamét, akkor az esetleges hiányosságokat
majd Ő kipótolja. /István/

„Mikor elkezdtem járni hittanra, vagyis két évvel ezelőtt, alig volt hitnek
nevezhető az én valamicske képem Istenről. Egy valami azonban az elejétől megfogott. Ez pedig a plébánián megismert emberek sugárzása, talán
így a legegyszerűbb kifejezni. Az átlagember ugyanis nem rendelkezik
ezzel. Boldogság, pozitivitás, jókedv…, ezek jellemzik ezt a kisugárzást, s
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most már tudom azt is, hogy ez Jézus. Ennek a környezetnek köszönhetően aztán mindig érdeklődően figyeltem a hittanórákon. Persze még kell
több év, hogy a sok elhangzott dolog közül legalább a nagy része megmaradjon a fejemben, de már rengeteget tudok/tanultam/megéltem ez alatt a
két év alatt. Nagyon jól esik, hogy mindig érdeklődnek afelől, hogy hogy
vagyok, milyen újdonságok vannak. A rengeteg hasznos tanácsért is nagyon hálás vagyok. Tehát nagyon szeretek ide járni, mindig megnyugvást
találok itt a hétköznapok feladatai közepette.
Az előzőekből következően, szinte végtelen felsorolást írhatnék arról,
hogy mi újat hallottam. Egy külön kisfüzetben vezetem azokat a részleteket a Bibliából, amik hozzám szóltak/szólnak, amik megérintettek. Néhányat megpróbálok kiemelni.
Gyakran érzem azt, hogy rám szakad rengeteg kihívás, melyekkel nem
tudok mit kezdeni. Az egyik legfontosabb ezért, hogy Jézus segít, hiszen
ezt mondja: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt
görnyedtek: én felüdítlek titeket!.” Mt 11,28
Az utóbbi néhány hétben, hónapban arra igyekeztem odafigyelni, hogy
kicsit nyitottabb legyek a társaim felé mind a suliban, mind a koleszban.
Fejlődést vélek felfedezni ezen a téren is, persze még van hova fejlődni. De
már szeretem őket, elfogadom őket, szeretek velük beszélgetni. Mindez
ennek a résznek az eredménye: „Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják
majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás
iránt.” Jn 13,34-35.
Másik nagyon fontos újdonság, hogy tanulok egyre inkább bízni Jézusban,
hiszen így rengeteg felesleges aggodalmaskodástól menthetem meg magam, illetve Ő is azt szeretné, ha megbíznánk Benne. Vagyis: „Hagyjad az
Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti..” Zsolt 37,5.
Az irgalmasság is fontos szerepet kapott az idei évben, lévén hogy ennek
évét éljük éppen. A cselekedeteket illetően a lelki cselekedetek kerülnek
nálam előtérbe. Azért is nagyon jó a közösséghez tartozni, mert megoszthatom tapasztalataimat, s talán a legemlékezetesebb számomra, mikor
megtérésem után beszéltem a történtekről, és nem tudtam abbahagyni a
mosolygást. Csodálatos volt. Ha nincs a közösség, nincs kivel megosztanom, már nem is öröm, minden marad a régiben, marad a gonosz uralma.
Mindent összevetve, ebben az évben új életet kaptam, s lassan azt is elmondhatom, hogy a kőszív helyett hússzívet. /Roland /

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Különös élmény volt a Gizella-kör, a generációk találkozása, a tudás átadása és
befogadása, a szeretet, amivel felénk (ifjabb asszonyokhoz) és gyermekeinkhez
fordultak, a közös imák (amiben legtöbbször azért imádkoztak, hogy még több
babával-mamával gyarapodjon az alkalom). Mikor az idősebb testvérekkel
együtt imádkozunk, mindig arra gondolok, hogy mennyi imát mondtak már
életük során, mennyi imameghallgatásban volt részük, s a mai napig is kitartóan
imádkoznak, ez számomra olyan példa, amit szeretnék megtartani.
Az idei hittanos évem már Nagyvisnyón elkezdődött. Akkor leginkább születendő gyermekünk körül jártak a gondolataim, jegyzetelés közben a lap szélére
írogattam magamnak, hogy miket kell még beszerezni a kelengye listáról, így
magam is elcsodálkoztam, mikor év közben, időnként eszembe jutott egy-két
mondat, emlék a lelkigyakorlatról.
A közösségről, ahogy Jézus szeretné látni, Szentháromságosnak, az Új parancsot
élőnek, az Ő nevében összejövőnek. Erre gondoltam mikor indultam a fiatal házas hittanokra, vagy a baba-mamára. Minden szentmisén eszembe jutott az is,
hogy az Eucharisztia az egység szentsége, a templomban sok hívő, de mi közük
egymáshoz? Legyen közöm a másikhoz. Ha a mise után erre nem adódik lehetőség, mennem kell a hittanra, hogy megismerjem a közösség tagjait.
A nagyböjti lelkinapon elhangzott, hogy „vegyük elő a Harcos Istent”, Ő
ugyanis folyamatosan harcol értünk. Ennek hatására pedig arra helyeztem a
hangsúlyt, hogy tegyem félre a kifogásaimat, és erőltessem meg magamat én is.
Úgy érzem, év közben sok ajándékot kaptam az Úrtól. Ha nem volt erőm
elindulni valamelyik találkozásra, hittanra, de mégis elmentem, a végén mosolyogva tértem haza, hogy milyen jó kis alkalom volt.
Szokásommá vált, hogy a rózsafüzér minden tizedét más-más személyért
ajánlom fel, gondolatban együtt vagyok vele, néha arra gondolok, bárcsak tudná,
hogy most épp érte imádkoznak. Aztán kiderül, hogy valaki értem is imádkozott. Jó volt részt venni a Rokis ünnepek kapcsán a házas csoportok közös készülődésében megtapasztalni, igenis érdemes és szükséges erőfeszítéseket tenni egymásért, hogy együtt lehessünk, örüljünk egymásnak, lelkesítsük egymást, a friss
házasoktól kezdve a 60 éve házasokig. /B. Kinga/
- Hálát adok az Úrnak, hogy ez év elején bekapcsolódhattam a közösség életébe,
programjaiba.
- A hittanórákon átélhettük közösen azt a mélységet, amit a szentek életéről szóló könyvek, filmek sugároztak. Az Istennel való közösség, a feltétel nélküli önátadás, a rendszeres imaéletük számomra is inspirálóak.
- A közösségben együtt-gondolkodás, reflexiók nagy élményem volt, amikor
együtt értelmeztük Ferenc pápa üzenetét a Tömegtájékoztatás 50. Világnapjára.
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Megerősítette bennem a
hitet, hogy a kommunikáció
és az irgalmasság találkozása igenis lehetséges, melynek mértéke tőlünk emberektől, hívőktől nagymértékben függ.
- A közösségi kirándulás a
Normafához segített nekem
abban, hogy még több emberhez odalépve beszélgethessek velük a közös játékok és az erdei séta közben.
- A legutóbbi Roki délután bebizonyította, hogy érdemes a fáradtságom ellenére erőt vennem magamon és jutalomként egy fantasztikus élménybeszámoló részese lehettem a közösség tagjaival Gabytól, akivel szinte együtt jártuk végig zarándoklata helyszíneit Lengyelországban, történelmi, művészeti ismereteivel bővítve. Felszította bennünk a vágyat elindulni...
- Az első mini-közösségért adok hálát, a Boldog Gizella körért, ahol először leltem befogadást. Hétfőnként megtapasztalom Isten személyes szeretetét
(kézimunkázás, beszélgetés és közös imádkozásaink alkalmával) amire mindannyian hivatalosak vagyunk.
- Hálát adok Károly atya közösségteremtő és megtartó munkálkodásáért, ami
garancia számomra, hogy a megfelelő ösvényen haladok az Úr felé, az Ő
segítségével. /A. Böbe /
VÁROSLIGET LELKÉSZKÖR

Kilenc éve működik a környékbeli
keresztény felekezetek lelkészeit tömörítő ökumenikus
lelkészkör. Minden
hónapban összejövünk, családias légkörben, szeretetben,
viták nélkül a Bibliából elmélkedünk,
imádkozunk, elolvassuk a havi életigét és a közösségeinkkel kapcsolatos örömöket, fájdalmakat, kérdéseket is megosztjuk egymással. Isten legyen hála! - Károly atya www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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KATEKUMENEK - HITTEL ISMERKEDŐK CSOPORTJA
„Menyasszonyommal együtt nagyon örülünk, hogy részt vehettünk a hittanosok csoportjában, és köszönjük azt az érezhető szeretetet is, amely ezeken
az esti órákon körbevett minket.
Bátran elmondhatom, hogy a hittanórák közben olyan élmények százai értek bennünket, amely alapján kijelenthetjük, hogy „megvilágosodtunk”.
Jézus történelmi cselekedeteit sokkal alaposabban megismerve, és Károly
Atya, Viki magyarázatainak segítségével jobban megértve elmondhatom,
hogy teljesen új gondolkodásmód alakult ki nálunk, és a megismert életszemlélet és Jézusi irányelvek teljesen új értelmet adtak a mindennapoknak
számunkra. Az a tudat, hogy Jézus mindenhol körülvesz minket, a magányosságból a csoportba tartozás érzésébe, a bizonytalanságból a bizonyosságba, a céltalanságból a keresztényi célok megfogalmazása irányába vezetett minket. Immáron igyekszünk tudatosan az Újparancs szerint élni és
gondolkodni.
Személy szerint régóta szemezek azzal, hogy keresztény közösség tagja legyek, azonban a kezdő lépések megtétele mindig nagy nehézségekbe ütközött. Nem is volt soha jobb alkalom ennek a nehézségnek az átlépésére a
közelgő házasságunk ténye, mert így a jegyes-oktatással együtt össze lehetett kötni a kellemeset a hasznossal. Köszönjük, hogy erre lehetőséget kaptunk. Zitával közös döntésünk természetesen az, hogy katolikus elvek mentén élünk továbbra is, és leendő gyermekeinket is ebben a szellemben fogjuk
felnevelni a házasságunkban. Én ezt tartom a legnagyobb gazdagodásnak,
amelyet a hittanórák az életünkhöz hozzátettek.
Várva a következő hittanórát és a folytatást, megköszönjük a katekumen
csoport szervezőinek, különösen Vikinek és Károly Atyának azt a munkát,
amelyet azért tettek, hogy közelebb hozzák az Úr igéjét hozzánk.”
/H. József/

„Nekem még nincsenek éveim, csak hónapjaim, 3 hónapom. Milyen volt az
első 3 hónap? Kíváncsiskodós, keresős és rátalálós, meg elvesztős. Elvesztettem a hangomat. Vajon miért nem tudok beszélni? Miért nincsenek szavaim? Talán azért, hogy a csöndben meghalljam Jézus hangját, hogy figyeljek és hallgassak, meghalljam a tanításokat? Vagy csak túl zárkózott vagyok. Diák lettem Jézus iskolájában. Minden tanít engem. A hittanórák, a
közös programok, a beszélgetések, hallgatások, az ünnepek, a hétköznapok.
Jó érzés, hogy tartozom valahová, hogy családtag lehetek. Jó érzés, hogy
szeretnek és szerethetek. Sok törődést, figyelmet és szeretetet kaptam, de
még kétség gyötör. Bizonyosságaim közepette bizonytalankodom.
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Kíváncsiskodom is:
Milyen lehet megkereszteltnek lenni?
Milyen lehet áldozni, gyónni?
Milyen lehet az, ha az ember szíve és lelke tiszta?
Milyen lehet Jézussal együtt élni minden nap?
Rátaláltam néhány dologra, legalábbis azt hiszem.
Tudom, hogy kik azok a lelki szegények és miért boldogok.
Tudom, hogy mi van a belső várkastély legbensőbb szobájában.
Tudom, hogy Jézuson átlépve, vele egyesülve jutunk a mennybe.
Tudom, hogy a Szűzanya, kezét nyújtva vezet minket Jézushoz.
Tudom, hogy az egység mindennek az alapja és célja.
Tudom, hogy a szeretet nemcsak érzés, hanem cselekedet.
Tudom, hogy a felebarátaimon keresztül kell szolgálnom és
szeretnem Jézust.
Tudom, hogy ez nehéz lesz nekem, mert én szeretek egyedül lenni.
Tudom, hogy van Valaki, akiben bízhatok.
Tudom, hogy Jézus a Rózsafüzér Királynéja templomba hívott.
Szeretek misére járni, a templomban otthon érzem magam. Ha már két
napig nem tudok misére menni, nagy-nagy hiányérzetem van, rosszul érzem magam. A májusi litániák nagyon fognak hiányozni. Olyan szépek
voltak és Károly atya olyan szépen imádkozott a mi Királynénkhoz!
Mindegyik alkalom egy lehetőség volt arra, hogy a Szűzanyához is megérkezzek és elmondhassam neki, hogy mennyire szeretem és tisztelem, és
alázatosan köszönöm neki, hogy szeretett fiához, Jézushoz visz engem, az
első igen óta, az örökös igenek által.” /F. Mariann/

FERENC PÁPA: A keresztény ember szívesen és örömmel szolgál
Mária hezitálás nélkül szolgál. Ahogy az evangélium mondja, „sietett” annak
ellenére, hogy állapotos volt, és az úton ki volt téve a banditák okozta
veszélynek. Ez a 16, legfeljebb 17 éves lány bátor volt. Fölkelt és ment –
mondta a pápa, aki ezután a női bátorságról beszélt. „A bátor nők az
egyházban olyanok, mint a Szűzanya. Ezek a nők viszik előre a családot,
ezek a nők nevelik a gyerekeket, néznek szembe annyi bajjal, fájdalommal,
ápolják a betegeket… Bátrak: fölkelnek és szolgálnak. A szolgálat a
keresztények ismérve. Aki nem azért él, hogy szolgáljon, annak fölösleges
élnie. A szolgálat pedig az öröm jegyében kell, hogy teljen” – ez az a
hozzáállás, amire a pápa fölhívta a figyelmet.
Van öröm és szolgálat is - mindig.
/Forrás: Magyar Kurír/
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Részünkről szórványosan veszünk részt a
felnőtt hittanon, és néha az Életigén, meg a
Bibliakörön (ok: munka Gyurinak, nekem a
bébi-, és dédi csőszködés) Év elején pedig
eltökélt
szándékom
volt m indig jelen lenni.
Életige
Újat annyiban hallottam, amennyiben a társadalmi problémák, kihívások adtak témát a hittannak. Az elhatározások főleg a gyakoribb imákra vonatkoztak, tehát a világ,
országunk, vezetőink, papunk és közösségeink érdekében jobban oda kell
figyelnünk. A fejlődést főleg másoknál láttam. Elbűvölt néhány társunk, ill.
az újak, hogy milyen szép, Istenben bízó hitük van. Volt egy-két emlékezetes
élményem, főleg az Életigén, meg a levelekben. Mindig ezekbe kapaszkodom, ha már nagyon elegem van magamból...
Büszke vagyok arra, hogy ehhez a Plébániához tartozom, ilyen elkötelezett
tagokból áll a közösség és ilyen Atyánk van. Így már van valami halvány sejtésem a Szentháromságról is. (No csak halvány.) /Zs. Magd i/
IFJÚSÁGI HITTAN
„Hogy mit jelent számomra az ifjúsági hittan? Új ismertségeket a régiek
mellett, új tapasztalatokat a már megtapasztalt élmények mellett, és új nézőpontokat a már meglévőek mellett. Jó ez a kis közösség, mert sok olyan kérdést beszélünk meg, amik más közösségekben nem jönnek elő, habár sokunkat foglalkoztatják. Azt is érdekes megtapasztalni, hogy egy téma megbeszélésekor más-más személyek egészen új oldalukról világítják meg a
dolgokat.
Ilyen módon
sokat tanulunk
egymástól, és
közelebb is
kerülünk egymáshoz. Ezáltal pedig
Közelebb kerülünk
Istenhez.”
/L. Rita/
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FELNŐTT HITTAN
Számomra a legemlékezetesebb hittanóra az volt, amikor
Szent Fausztina nővérről és az Isteni
irgalmasság rózsafüzérről volt szó, a róla
szóló könyv egyes
részleteinek az ismertetésével.
(Eddig erről csak a létezéséről tudtam.) És ehhez még jöttek
a filmrészletek!
Nem emlékszem arra, hogy mikor volt utoljára ilyen alkalom, ami ekkora hatást gyakorolt rám, és a hétköznapi imaéletemre. A feszület mellé kiraktam az Isteni Irgalmasság
rózsafüzérének (Irgalmas Jézus) kisméretű szentképét.
Ha már nem vagyok
keresőképes, ennek azért
van előnye is. Igen gyakran beállítom az
ébresztőt 14.55-re, hogy mire 15 óra lesz,
az irgalmasság rózsafüzérét el tudjam
imádkozni.
Aztán, e-mail útján több mindent kaptam, pl. kinyomtattam az Isteni Irgalmasság Rózsafüzéréről és a Litániájáról, valamint az Isteni Irgalmasság kilencedéről
megküldötteket. Az egyik gondom ez ügyben: nyilvántartani, kiért is imádkoztam
már el, és kiért még nem ezt a rózsafüzért,
meg a kapcsolódó litániát.
Az Isteni Irgalmasság kilencedének először történő végigimádkozására az előkészületek folyamatban vannak.
Én sok minden mellett (pl. a gyermekeimtől meg másoktól kapott támogatásokra
gondolok) ezért adok hálát.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
/M. Pali/

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Iskolai hitoktatás - kötelező Hit– és erkölcstan
A Radnóti Gimnázium és a Szent István Gimnázium
hittanosainak évvégi gondolataiból
„Egyformán nagyon jó minden hittanóra, mert jó Istenről beszélgetni
és Istennel beszélgetni.” /Lilla 5. o./
„A hittanon megtanulunk jobban
bánni az emberekkel és megtanulunk jobban szeretni.” /Zsuzsi 5. o./
„Azért jó hittanra járni, mert megtanuljuk Istent teljes szívből szeretni,
meg ahogy a neve is mondja, hittan, vagyis megtanuljuk, hogy mi a
hitünk, hogyan kell szeretni, és mindazt, amire egy igazi kereszténynek
szüksége van.” /Gyuri 5. o./
„Azért szeretek hittanra járni, mert itt egy jó közösségben lehetek. Jó nekünk
keresztényeknek, mert ha valami problémánk van, Isten segít
nekünk.
Isten segít nekem az iskolában, a tanulásban, a sportban és az egész életemben.” /Milán 6. o./
„Köszönöm, hogy sokat tanulhattunk Istenről, jobban megismerhettük őt, és
jó a közösség. Jó nekünk, hogy hiszünk valamiben. Ha kétségbeesett vagyok
és imádkozom, Jézus mindig segít.” /Izabella 6. o./
„A reggeli hittan felébreszt és erőt ad a napra. Azért jó, mert sokat megtudunk Istenről, és hogy hogyan lehet egymást szeretni, és ezáltal boldogabb
az életünk.” /Jenő 7. o./
„Azért jó hittanra járni, mert lazábbak, jobbak az órák, mint a többi tanóra,
de ezen kívül még azért is jó, mert megtanuljuk a keresztény hit alapjait. Pl.
tudjuk, hogy Isten megsegít minket a bajban (ha megérdemeljük) és azt is
tudjuk, hogy a halál az nem egy szörnyű dolog, mert utána örök boldogság
vár ránk a paradicsomban.” /Marci 7. o./
„Köszönöm Istennek, hogy mindig mellettem áll és megbocsájtja a bűneimet,
amiket sokszor újra elkövetek.” /Viola 7. o./
„Azért jó hittanra járni, mert mindig jó a hangulat és mindenki jófej, jó a
társaság.” /Fanni 7.o./
12
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„Nagyon jó hittanra
járni, mert jó a hangulat, jókat nevetünk, Istenről tanulhatunk, jófej a tanárnő (ha nem írunk KiMit-Tudot).”
/Vendel 7. o./
„A hittanórák segítettek nekem abban,
hogy jobban megismerjem Jézust és megtaláljam a hozzá vezető utat. Megtanultuk az ünnepek
lényegét és jelentését, megismertük Jézus történetét, a keresztút jelentését.
Megtanultam, hogy Jézus ott van mindenkiben. Most már jobban meg tudom
bocsátani, ha valaki megsértett, most már tudom, kihez forduljak, ha valami
bajom van. Jézus segít megbocsátani mások bűneit.” /Detti 8. o./
„Jézus segít nekünk szeretni, segít, hogy felismerjük bűneinket és meg tudjuk
azokat gyónni. A hittanon sok dolgot megtanulhattunk Istenről és Jézusról,
és megtanultuk, mi a helyes és mi nem. Megjegyeztem azt, hogy a szeretetet
választani egyenlő azzal, hogy az Istent választjuk.” /Eszter 8. o./
„Azért volt jó hittanra járni, mert így az iskolában is foglalkozhattam a hittel,
és megbeszélhettünk különböző kérdéseket. Sok dologról tanultam a két év
során: beszélgettünk a szeretetről, a szentekről, a Biblia tartalmáról és helyes
értelmezéséről és megnéztünk több jó filmet is. Jézus segít abban, hogy másképp lássam a világot.” /Tamás 8. o./
„Nagyon jó volt nézni
a filmeket és mosolyogni az órákon. Minden
pénteken volt egy óra,
amely feldobta a napomat.” /Lilián 8. o./
„Közelebb
kerültem
Jézushoz. Jobban megismertem a keresztény
Egyházat.” /Botond 8. o./
„Tetszett, amikor kérdéseinkre választ kaptunk, és a tanító jellegű filmek.
Mostanában többször járok szentmisére.” /Kinga 8. o./
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Karizmák Ünnepe Máriaremetén

Nagycsütörtök
lábmosás
Plébániánk sátra

Az EsztergomBudapesti
Főegyházmegye
pünkösdhétfőn
huszadik alkalommal rendezte meg –
Karizmák ünnepe
elnevezéssel –
családi majálisát
Budapesten, a
máriaremetei
kegytemplom
kertjében.

Az esős időjárás ellenére több
ezren látogattak ki az egyházmegyei családi napra, amelyen az
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye plébániái és közösségei,
valamint a különböző szerzetesrendek mutatkoztak be.
Húsz évvel ezelőtt, 1994-ben zsinatot tartott az Esztergom-Budapesti
Főegyházmegye. Ezt követően
indult el – több más kezdeményezéssel együtt – a pünkösdhétfői
egyházmegyei majális, a karizmák
ünnepe, amelynek elsődleges célja,
hogy az egyházmegye katolikus közösségei megmutathassák magukat
a nyilvánosság előtt, és a résztvevők
katolikus életünk aktualitásairól tájékozódhassanak.
A találkozó csúcspontja a Bíboros
atya vezetésével bejárt „Irgalmasság
útja” volt, ahol az irgalmasság 14
cselekedetének kapuján át jutottunk
el az Irgalmasság Kapujához a kegy14
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Alsós hittanosunk, Balla Nóri az országos Karitász gyermekrajz-pályázat különdíját nyerte el,
melyet személyesen dr. Erdő Péter bíboros atyától vehetett át. Gratulálunk, Nóri!

templomban. Az egyes kapuknál imádkozott gondolatok és meghallgatott
konkrét tapasztalatok az irgalmasság adott cselekedetével kapcsolatban segítettek megérteni a lényeget, a konkrét tennivalót, aminek a megvalósítására
ebben az évben különösen is hívva vagyunk.
A szabadtéri oltárnál bemutatott szentmise főcelebránsa Snell György
esztergom-budapesti segédpüspök, a Szent István-bazilika plébánosa volt.
A püspök szerint a karizmák ünnepének lényege, hogy a Szentlélek tényleges működéseit, amely ajándékával mindenkiben jelen van, egymásnak
megmutassuk. – Feladatunk, hogy megmutassuk, milyen gazdag és színes
az egyház, egy plébániaközösség, szerzetesi közösség vagy a különböző lelkiségi mozgalmak. Jövő pünkösdig egy újabb esztendő áll előttünk erre –
hívta fel a figyelmet a lelkipásztor. Ezután arra hívta a jelenlévőket, kérjék a
Szentlelket, hogy indításaira mindig nyitva legyen a lelkük, a szemük pedig
arra, hogy az ajándékul kapott isteni kegyelemre kinek van szüksége.
A Magyar Kurír cikke felhasználásával
„ROKI népe”

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Élő rózsafüzér zarándoklat
Farkas Marianna:
Élő rózsafüzér zarándoklat
Léptemet viszi az út,
Zarándokszív Hozzád húz.
Menni, menni, Téged keresni,
Érted mindent odahagyni.
Élő Rózsa láncra fűz,
Az egy százképpen hegedül.
Kúszik a dallam szerteszét,
Hirdeti a Szűzanya nevét.
Égi Édesanya, hív az út pora,
Segíts minket, Magyarok Nagyasszonya!
Harang szól érted, értünk,
Anyaölben nem kell félnünk.

Papírra írod, ami kell,
Imaszándék, szép üzenet.
Szívből szól a vágy,
Az úton Rád talál.

Kendőt hajtok, kendő rajta,
Mátkaságom betakarja.
Szól a szív, a szem, a száj,
Az Úr érted kiált.

Az útra, miért lépsz?
Ki hívott, hogy lépj?
Mi tartja lábad a porban?
Áldozat ez vagy örömóda?

Kendőt hajtok, kendő rajta,
A kedvest betakarja.
Szív a szívhez tér,
A két út egybeér.
Imádkozol és kérsz.
Adni, mit remélsz?
Miatyánk, Rózsafüzér,
Egy lemondás Jézusért?

Körbenézek, el messze,
Jobbra, balra, hátra.
Kit adott az Úr
Kereső vándortársnak?
Miért ő és miért én?
Kivel lépek együtt
Az út megannyi kövén?
Ki baktat ma vélem?
Ezernyi kérdés
Az útba zárva.
Léptünk nyitja,
Oldja a zárat.
Társam lehetsz
És én a tiéd.
Egy lehetőség
A válaszok tengerén.
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Az én hajómnak
Révésze ki lesz?
Tartalommal az űrt,
Ki tölti meg?
Lehetsz beszédes,
Néma és halk.
Énekelhetsz, elmélázhatsz,
Imádsággá válsz az isteni házban.
Zúg a harang,
Égi dalt kongat.
Üdvözlet Máriának,
Üdvözlet az élő láncnak.
Érted harangoznak, Uram!
Dicsőít szent harsona.
Hadd hallja mindenki,
Az élet ura. Te vagy.
Fáradt vándor, pihenni vágyik benned,
Édesanyád visz minket.
Rózsaeső hull az útra,
Virág nyílik a porban.
Az én virágom, Te vagy az, Uram!
Édesanyád fogja a két kezem,
Rózsa minden léptem,
Hozzád Uram, én így térek.

Megérkeztem,
Mindig jövök, mindig megyek,
Újra útra kelek,
Rózsát visz a léptem.

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Úrnapi körmenet

Üdvözlégy, Oltáriszentség!
Csodálatos, szent Istenség!
Téged szívemből imádlak,
Oltárodnak trónján áldlak:
Üdvözlégy, szent
Szakramentom!
Százezerszer, meg ezerszer,
én Jézusom!

/Hozsanna 136/
Máj. 29. ÚRNAPJA ÜNNEPLÉSE
- Köszönet az ünnep előkészítőinek! Örülök, hogy sokan tették, kivették a
részüket!
- Köszönet (öröm) a körmenet résztvevőinek! Évente kétszer vonul ki plébániai közösségünk az utcára (Húsvét, Úrnapja), hogy Jézust körbevigyük…
körbeimádkozzuk környezetünket (missziózzunk). Egyedül is körbemennék,
de az „együtt” a lényeg!
- Örülök az „első résztvevőknek”, az új arcoknak… és persze az évek, évtizedek hűséges csapatának!
- Öröm volt áldást adni (Jézust kérve) minden irányba és gondolva az arrafelé lakókra, hogy minél többen megtalálják Őt! - Károly atya 18
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Kihallgatás
a Mindenhatónál

Körmenetünk útvonala: Thököly út - Cházár András utca Istvánmezei út - Thököly út (megkerülve az István lakóparkot)

A napnak legfontosabb, összehasonlíthatatlanul fontos pillanata az, amikor Te a szívünkbe térsz.
Kihallgatás ez a Mindenhatónál. Mikor ott
eléd tárjuk ezer szükségünket és minden
ember gondját, mikor
köszönetet mondunk
természetfölötti és természetes adományaidért, mikor imádunk
téged és arra kérünk,
üdvözöld nevünkben
Édesanyádat,
akkor
érezzük, hogy elérkeztünk a nap legkimagaslóbb pontjára.
Megértjük, hogy oly
gyakran nem fogtuk
fel, ki előtt állunk, és
mi mindent tehettünk
volna édes-kettesben
Istennel, lelkünk legbenső szobácskájában.
Jézus, ha Te a szívünkbe térsz, ez volna az a
pillanat, amikor annyi
mindent kérhetnénk
Tőled. De éppen azért,
mert személyesen Te
magad
jössz
a
szívünkbe, ez az a
pillanat, amikor többé
nincs mit kérnünk.
/Chiara Lubich/
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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A plébános levelesládájából
Házasságban, családban, az élet minden területén – és így plébániai közösségünkben is –
nagyon fontos a kommunikáció, a visszajelzések. Ezért is öröm, amikor a hívek részéről jön
egy-egy léleképítő és másoknak is erőt adó levél. Íme egy pár a közelmúltból - név nélkül:
SZENTSÉGIMÁDÁS

„Köszönöm Jézusom! Nagyon fáradtan mentem a mai misére, de éreztem, hogy
nagy szükségem van Jézusra, találkozni szeretnék Vele! Jó, hogy ki van téve a
templomunkban az Irgalmas Jézus „életnagyságban”, így már a mise elejétől rá
tudtam hangolódni, ill. kommunikálni kezdtem Vele, elpanaszoltam neki gondjaimat, fájdalmaimat. Boldog vagyok, hogy a mise utáni szentségimádásra is
igent mondtam! Jézus jelenléte szinte kézzelfogható, „tapintható volt”, áthatolt a
megszokottság, unalom, fáradtság, gondok kőfalain, érintése a szívemig hatolt,
lecsendesítette bennem a vihart, konkrét választ is adva a bennem feszülő miértekre. Nagyon szépen meg volt szerkesztve az egész szentségimádás, minden a
Jézussal való találkozást segítette: Szentlélek-hívogató imák, a kántorunknak
hála lelkesítő allelujás énekek, majd a végén a szép máriás elmélkedések. Mária,
aki ott van, amikor együtt vannak a tanítványok, ott van, amikor leszáll rájuk a
Szentlélek, és ő készíti elő ma is lelkünket a Jézussal való találkozásra, a Szentlélek befogadására. Mária, legyél a példaképem, hogy én is mindig ott legyek, ahol
Jézus megjelenik, meghalljam, amikor Ő szólít, és megtegyem, amire indít.”
HÚSVÉTI KÖRMENET
„Kedves Károly atya! Nagyon örülök, hogy sok-sok év után ismét volt húsvéti
körmenet a templomunk körül. Ferenc pápa is biztos örülne, ha tudná, hogy
hallgatva az ő biztatására mi is kiléptünk a templom falai közül. Sokan voltunk
és nagyon szép időnk is volt. Jó volt látni, hogy idős nénik és bácsik és sok gyermekes család együtt vonult. Büszkeség töltött el, ahogy körbevittük a feltámadott Krisztust a kis utcákon, majd végig a Thököly úton.”
TEMPLOMTAKARÍTÁS
„Nagyon-nagyon szép volt a mai közös takarítás! Fel sem tűnt, hogy dolgozunk,
mert olyan nagy szeretetben, egyetértésben, kölcsönös odafigyelésben teltek az
órák. Volt aki ʺrégi motoroskéntʺ segítette az újabbakat, hogy mit hogyan kell, de
nagy szeretettel tette, jó volt vele együttműködni. Volt aki egészen újként jött,
pár hete jár közénk, de fontos volt neki, hogy kivegye a részét a közös munkából. Úgy érzem, hogy ma igazi közösségként, családként tudtunk együtt munkálkodni templomunkért, Istenért!”
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FELNŐTT HITTAN
„Hogy ez milyen vidám,
nevetős hittanóra volt! Nagyon jól éreztem magam,
amolyan mindenre képesnek. Nem voltam egyedül,
egy családban voltam.
Hogy lehet ennyi, kevéssé
ismert embert, válogatás nélkül szeretni? Valahogy tágul
a szívem, mindenkit körbe
tudtam volna ölelni. Olyan boldog voltam! Nem tudtam visszagyömöszölni magamba a nevetést. Hiába, vidámnak lenni jó dolog, egy igazi ajándék.
Ferenc pápától tanultam, hogy egy keresztény legyen derűs, és gondolom, egy
leendő keresztényre is vonatkozik ez. A mai hittanórán a derűt messze túlszárnyaltam, meg a lányom is egyfolytában nevettetett, és legújabb példaképünk,
Károly atya is vidám volt és nevetős. Vajon a mennyország is ilyen vidám és
önfeledt? Ez a hittanóra jó példa volt arra, hogy a komolyság és az öröm kézen
fogva is járhat. Ferenc pápa leveléből olvastunk fel, amit a tömegtájékoztatás 50.
világnapjára írt. Engem talán az elsőként kiemelt gondolat fogott meg leginkább:
„Meghallgatni sokkal több, mint meghallani.” A meghallgatásban benne van a
minket megszólító lelkiismeret, hogy felelősséggel tartozol azért, akit meghallgattál. Nem siklasz el fölötte, mellette, hanem felelősséget vállalsz érte. Üzenetet
közvetített neked, jót vagy rosszat, de nem lehetsz közömbös, szeretned kell, azaz cselekedni.
Másodikként az, hogy a kommunikáció egy híd. Ti, keresztények bent
vagytok a templomban, én, leendő keresztény a küszöbön állok. Hogy
érjük el egymást? Kommunikáljunk! Minden kiejtett szó, gesztus, odafordulás, egy kocka a hídhoz. Építjük a hidat. Ti bentről, én és mi, a többi
kereszteletlen, de befelé vágyódó, kintről; hogy majd Krisztusban találkozzunk, Őbenne összeérjen a híd két oldala.
Bágya Andi ma megszólított a templomban, hogy ha van kérdésem, forduljak hozzá nyugodtan. Köszönöm Andi, nagyon köszönöm! Nekünk,
küszöbön állóknak fontos a kommunikáció, minket még meg kell szólítani, hogy ne féljünk, hogy merjünk bátrak lenni, merjünk hidat építeni.
A három emberes beszélgetés is jó volt. Én Uram, kérlek szépen, küldj oda
a többiekhez, és őket is küldd oda hozzám! Megtudtam, hogy Böbe felnőttként keresztelkedett meg és csupa jó érzés tölti el a templomban, valami megérintette. István, Évi férje, a kegyelemre vár. Imádkozom érte,
hogy megkapja, a szíve örömmel legyen tele. Beszélgessünk még, nekem
tanulnom kell a hídépítést! Köszönöm ezt a hittanórát.”
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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A családcsoportokról
Erdő Péter bíboros atya a családcsoportok képviselőinek mondott előadásának főbb gondolatait foglaljuk össze:
1. A családok, családközösségek fontosak. Mi a feladatuk ezeknek a csoportoknak? Elősegítik a gyerekek életét, családi életre nevelnek, példát mutatnak, meghittséget biztosítanak.
2. Arra indítanak, hogy közösségben éljük az életünket.
3. A család csoportokban fontos: imádkozzanak közösségben, a hitet együtt
tanulmányozzák.
4. Legyen egy pap vezető/kísérő, aki néha meglátogatja a közösséget.
5. Az élet gondjaiban tudják egymást segíteni (pl. gyerekruha adása egymásnak, gyerekvigyázás, tanulási problémákban segítség stb.), a házassági
krízis esetén egymás segítése.
6. Fontos, hogy legyenek jegyes tanfolyamok/kurzusok – ezekben a családközösségek is tudnak segíteni. Sok
az egyházi házasság, és ha a felkéCSALÁDKÖZÖSSÉG
szítés során a párok kapcsolatba
2231. Kívánatos, hogy a házaspákerülnek családközösséggel, akkor
rok – főleg a fiatal házasok – közül
ez egy missziós lehetőség is. Ilyenminél többen családközösséget
kor van esély, hogy az Egyházban
alkossanak. A családközösség állmaradjanak ezek a párok.
jon kapcsolatban a plébánossal...
7. A plébániák is rendezhetnek babamama klubbot, ahol olyanok is
2221. A családközösségek olyan
megjelenhetnek, akik csak lazábházaspárokból, ill. fiatal családokból álló, áttekinthető, a bizalom
ban kapcsolódnak a hithez.
légkörében működő csoportok,
8. Fontos, hogy a családcsoportok a
amelyek önkéntesen gyűlnek egyliturgiában is rész vegyenek (pl.
be. Küldetésük, hogy tagjaik kölelőkészítik az egyes liturgikus dolcsönös szeretetben élve és Jézus
gokat, részt vesznek a misében).
Krisztust maguk között tudva, a
9. Képzésre van szüksége a családokmegélt hitből származó tapasztanak, hogy hogyan irányítsák a kölatokat megosszák egymással. A
zösségüket. A csoportok szokásai
kisebb családközösségeket 4-6
házaspár alkotja, átlagosan hakülönbözőek és nincs szabály,
vonta találkoznak mindig más
hogy hogyan működjenek. Viszont
család otthonában, s a beszélgefontos, hogy gyakran (akár 2 hetések témája előre meghatározott.
tente) találkozzanak, tartsanak
Ezen kívül kötetlen együttléteket,
lelkinapot, nyáron tábort.
közös programokat is szerveznek.
10. A családreferens 2 programot aján/Esztergom - Bp. Zsinata/
lott, amelyek segítik a családközös22
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ségeket. Az egyik a gyűrűskönyv program, amely segít a családközösségek építésében. Míg a másik pedig egy már jelenleg futó a „Szakíts ha
mersz a hétköznapokkal” program, ahol a programra jelentkezett házaspárok kapnak feladatokat. A családreferatúrának vannak kiadványai (pl.
Egységben a plébánián c.), melyek segítenek a csoportoknak.
(Barna Gábor jegyzete alapján)

Részvételi díj: 18.000,- Ft/fő/4 éjszaka (szállás+étkezés)
Gyermekeknek kedvezményes szállásdíjak
Jelentkezési lap a plébánián ill. a sekrestyében kérhető
Jelentkezni 5000,- Ft/felnőtt befizetésével lehet Károly atyánál vagy az irodában

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Adományok
Vége a tanévnek, a hittanos évnek. Sok mindenért hálát
adunk. Először Istennek. Hittanosok (a kisgyermekektől kezdve a korábban születettekig),
akik Jézus iskolájában törekszünk
évről-évre
javítani
„érdemjegyeinken”, gazdagodni, erősödni hitünkben. Újságunk e számában olvashatunk
belőle egy kis kóstolót…
Hálát adunk egymásnak is,
hiszen – ahogy egyik énekben
is zengjük – „egymás nélkül nem jutunk tovább”! Sokat tudunk, szoktunk
segíteni már jelenlétünkkel is, de az adott helyzetekben másként is…
Hálát adunk az anyagiakért is. Plébániai közösségünk családja tudja, hogy
„semmit nem adnak ingyen”. Hála azoknak, akik az un. egyházi adót, egyházi hozzájárulást (1%) lelkiismeretesen behozzák, átutalják, fizetik. Külön
hála és köszönet azoknak, akik külön adományokat is adnak. Pl. most templomunk üvegablakaira gyűjtünk. Hogy jönnek össze a milliók? Van, aki megteheti (és meg is teszi!), hogy nagyobb összeget ad (százezres tételek is). Nem
a bankba gyűjti, nem a feje alá teszi, hanem – bízva a gondviselésben – felajánlja. De mindig jön a „szegény asszony kétfillérje” is! Lemond 1-2 adag
fagyiról, kávéról, egy sörről, finomabb falatokról, és abból ad. („Atya, ezt
most virágra, gyertyára, ostyára… ezt az újságunkra, mert nem tudok menni, de ebből tájékozódom, hogy mi van a templomban, a plébánián”…).
Hálát adunk a sok önkéntes munkáért is! Most pl. több sekrestyésünk van!
Egymás között beosztják a napokat és lelkiismeretesen, lelkesen szolgálnak.
Mások kertészkednek, villanyt szerelnek, zárat szerelnek, takarítanak…
(„Most csak félórám van, mit segíthetek?”). Többen a különböző munkacsoportokban teszik a részüket…
Külön köszönet a hitoktatóknak és segítőiknek. Mennyi időt, energiát fektetnek bele „mások gyerekeinek nevelésébe”, közösségünk építésébe – vagy
éppen a felnőtteket fogják össze, szervezik a programokat, az életet, stb. –
Mert van szemük, van szívük, és van bennük közösségi érzés…
Bizonyára sokan kimaradtak még, de ez is mutatja: mennyi „adomány”
érkezik, létezik. Hála Istennek és Isten fizesse meg!
- a plébános 24
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ÉDESANYÁK NAPI IMÁDSÁGA
MENNYEI ATYÁNK, minden ajándék és öröm osztogatója, aki nekem az édesanyai hivatást adtad, hálát
adok neked és áldom szent Nevedet.
ÚR JÉZUS! Kérlek, növeld hitemet, erősítsd reményemet
és tökéletesítsd
szeretetemet, hogy jó keresztény édesanya lehessek.
SZENTLÉLEK ÚRISTEN, erősíts engem, hogy életem minden nehézségek közepette se szűnjek meg gyermekeink hitéért imádkozni.
Minden könyörgés előtt mondjuk:
SEGÍTS MINKET URUNK,
- hogy gyermekeinket életünk példájával vezessük
Tefeléd.
- hogy amikor gyermekeinkkel foglalkozunk, jóságos higgadtság, tekintély és
szeretet áradjon belőlünk.
- hogy figyelemmel kövessük gyermekeink jellembeli fejlődését és meg tudjuk
óvni őket a rossz környezeti befolyásoktól.
- hogy keresztény életünk oly vonzó legyen gyermekeink számára, hogy azt
kövessék és másokra is átsugározzák.
- hogy gyermekeink tiszteljék Szentatyánkat, ragaszkodjanak az Egyházhoz
és együttműködjenek lelkipásztorainkkal.
- hogy ha gyermekeink közül valamelyik meghívást kapna a papi vagy
szerzetesi életre, azt hálásan elfogadjuk és támogassuk.
- hogy gyermekeink életük csalódásai, veszélyhelyzetei vagy testi megpróbáltatásai közepette is megtapasztalják gondoskodó szeretetedet.
- hogy ha az élet útvesztőiben egyik vagy másik gyermekünk megrendülne
hitében és letérne a helyes útról, őt akkor is szeretetünkkel, türelmünkkel és
imáinkkal segítsük, hogy visszataláljon Hozzád.
- hogy ha gyermekeink megbántanak, eltávolodnak tőlünk, vagy hálátlanok
velünk szemben, mi akkor is teljes bizalommal terjesszük eléd kéréseinket.
- hogy férjeink megértsék, milyen fontos feladat gyermekeink jellemének és
hitének erősítése, és szívből segítsék őket imáikkal is.
- hogy gyermekeink családjában a Te békéd és szereteted uralkodjon, és
unokáink is erősödjenek hitükben.
- hogy amikor más édesanyákkal találkozunk, fel tudjuk ébreszteni bennük a
közösségünkhöz való tartozás vágyát.
- Különösen könyörgök a mai napon (saját kérés) ……………… gyermekért.
Könyörögjünk!
SZŰZ MÁRIA, égi Édesanyánk, eszközöld ki számunkra is azt az örömet, amiben Szent Mónikának volt része, amikor láthatta fia életében a hit diadalát.
ÚR JÉZUS, kérünk add meg nekünk szülőknek és gyermekeinknek azt a nagy
kegyelmet, hogy majd együtt örvendezhessünk a Te dicsőségedben az egész
örökkévalóságon át.
Ámen
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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NAPTÁRUNK
JÚNIUS
12. Hittan évzáró
16. Lelkigyakorlat előkészítése
19. Credo együttes
21. Lengyel vendégek
26. Keresztelési mise
Aranymise
JÚLIUS
1. Koncert
2. Túra
5-7. Bringatúra (Balaton)
30. Túra
AUGUSZTUS
4. Egész napos szentségimádás
11-15. Lelkigyakorlatunk
15. Nagyboldogasszony
20. Szent István király
29. Mindenki születésnapja

Templomunk Szent István ablaka
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Szentségek vételére készülve

Csaba közel két év katekumenátus után
június végén keresztelkedik meg és lesz elsőáldozó. Ugyanekkor kereszteljük meg gyermekét, a 11 hónapos Csongort, majd júliusban szentségi házasságot köt Csaba és Mónika. Imádkozzunk értük! Sok kegyelmet nekik!

A JÚNIUSI IGEMAGYARÁZATBÓL:
„Ez érvényes minden konfliktusra: építsünk kapcsolatokat az emberek és a népek
között, hallgassuk meg, segítsük és szeressük egymást, mondaná ma is Chiara, anynyira, hogy „készek legyünk meghalni egymásért”. Tegyük félre a magunk igazát,
hogy megérthessük a másikét, bár tudjuk,
hogy nem mindig fogjuk teljes mélységében
megérteni. Valószínű a másik is ugyanezt
teszi irányunkban, és talán ő sem tud mindig teljesen megérteni minket és szempontjainkat. Ennek ellenére szeretnénk nyitottak maradni egymás iránt, akár a különbözőségben és a meg nem értésben is, hogy
mindenekelőtt a kapcsolatot őrizzük meg.
„Éljetek békében egymással” – hangzik a
felszólítás az evangéliumban, amely azt
jelzi, hogy ehhez komoly és elkötelezett
odaadásra van szükség. Ez az egyik legfontosabb kifejeződése az egymás iránti szeretetnek és az irgalomnak, amire meg vagyunk hívva.”
Fabio Ciardi

Imádkozzunk!
A PÁPA IMASZÁNDÉKA:
Június
Egyetemes: Hogy az idő sek , a magukra hagyo ttak és az elmagányosodott emberek lehetőséget találhassanak még a nagy városokban is a találkozásra és a szolidaritásra.
Evangelizációs: Hogy a pap és szerzetes növendékek o lyan
pap és szerzetes nevelőkkel találkozhassanak, akik az evangélium örömében élnek, és akik nagy bölcsességgel készítik fel őket a küldetésükre.
Augusztus
Egyetemes: Hogy a sport a lka lom legyen a népek k özötti testvéri ta lá lko zásra és hozzájáruljon a világ békéjének ügyéhez.
Evangelizációs: Hogy a k eresztények az evangélium kö vető i legyenek , tanúságot téve a hitről, a becsületességről és a felebaráti szeretetről.
ÉLETIGE
JÚNIUS: „Éljetek békében egymással.” (Mk 9,50)
JÚLIUS: „Legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok
meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.” (Ef 4,32)
A plébános imaszándékai a rózsafüzér csoportok részére
JÚNIUS

JÚLIUS

ÖRVENDETES
Hála a hittanos évben kapott
kegyelmekért
VILÁGOSSÁG
Hála Jézus Szíve irgalmasságáért
FÁJDALMAS
Ima azokért, akik még nem ismerik
Jézust
DICSŐSÉGES
- Ima a megkereszteltekért, az első
gyónókért, a házasságra készülőkért

ÖRVENDETES
Hogy a nyáron „ne vesszen el”
senki!
VILÁGOSSÁG
Plébániai lelkigyakorlatunkért
FÁJDALMAS
Betegeinkért, a nehéz keresztet
hordozókért
DICSŐSÉGES
- Megtérésekért, új testvérekért

Kacskovics Dó ra é s Lees Francesco Thomas
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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PLÉBÁNIA IRODA

SZENTMISÉK RENDJE
PLÉBÁNIAI KÖZÖSSÉGÜNK
SZENTMISÉJE:
(RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNÉJA
TEMPLOM
1146 Bp. Thököly út 56.)

VHI=B@HJ de. 10 óra
T;<=>>? IMN@OC?IPF:
Sze és Szo: reggel 7 óra
H, K, Cs, P, V: este 6 óra

HÉTFŐ: 8:00 – 10:00 óráig
KEDD: 8:00 – 9:30 óráig
SZERDA: 15:30 – 17:30 óráig
PÉNTEK: 15:30 – 17:30 óráig
Telefonszámunk: 06-30/884-7050
(irodaidőben hívható - egyházi flottás)

E-mail: iroda@rozsafuzerkiralyneja.hu
T;<=>>? ?@A;BC=D?EF
Címünk: 1146 Budapest, Thököly út 56.
Honlapunk:
Bankszámlaszámunk:

CIB 10701049-47209503-51100005
Urnalátogatás
A szentmisék előtt és alatt

U RNATEMETŐNKBEN
RNATEMETŐNKBEN

S
♦ Plébániai

közösségünk havi közös
szentségimádása:

- még korlátozott számban -

3 személyes urnafülkék
vásárolhatók.

:

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

további péntek este:

szentmise után ½ 8-ig (csendes)
Bővebb
információ
hivatalos
időben az
irodában.
Az Irgalmasság kapuja ikon

♦ minden

hó 2. vasárnapján:

de. 11 órától engesztelő imaóra

R
♦

I

:

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

G

:

♦a

szentmisék előtt vagy az atyával
előre egyeztetve külön időpontban is

Köszönettel fogadjuk, ha 200 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
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