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HÁLA JÖJJ, SZENTLÉLEK!
Hála Istennek, vége a tanévnek – mondja a „rossz diák”.
Hála Istennek, mondja a „jó diák”, a hianos év végén. Mert annyi
megköszönni való van! A Szentlélekisten, illetve a Szentháromság – Atya,
Fiú, Szentlélek - szeretetét, segítségét, irányítását sokféleképpen tapasztalhauk… Újságunk következő oldalain kapunk is egy kis ízelítőt belőle! Ezért
nem is fogok hozzá a felsoroláshoz…

(folyt. a köv. oldalon)

Jöjj, Szentlélek! Segíts a nyári szünetben is bennünket, hogy a sok elméletet, amit hallounk, tanultunk – de a gyakorlatot is – tovább tudjuk vinni,
adni, kamatoztatni. Továbbra is számítunk ajándékaidra (Bölcsesség, Értelem, Jótanács, Tudomány, Lelki erősség, Jámborság, Istenfélelem),
hogy aztán a gyümölcsöket (szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás – Gal 5,22) is élvezhessük!
Tartalmas vakációt kívánok mindenkinek!
Károly atya

Szent Ágoston fohásza

Te lélegezz bennem, Szentlélek,
Hogy ami szent, azt gondoljam.
Te parancsolj nekem, Szentlélek,
hogy ami szent, azt tegyem.
Te hívogass engem, Szentlélek,
hogy ami szent, azt szeressem.
Erősíts engem, Szentlélek,
hogy ami szent, azt hűséggel
megvédjem.
Te őrizz engem, Szentlélek,
Hogy szent kegyelmedet
el ne veszítsem. Ámen.

LELKIISMERETVIZSGÁLAT
A HITTANÉV VÉGÉN
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Részt vettem-e az életállapotomnak megfelelő hittanórákon, plébániai
programokon, kirándulásokon?
A szentségek - főleg a bűnbocsánat, Eucharisztia - mennyire voltak jelen
a mindennapjaimban?
Igyekeztem-e olykor-olykor hétköznap is eljutni a szentmisére, rózsafüzérre, litániára, szentségimádásra?
Eltelt egy év és korban öregedtem, és bölcsességben?
A hittanórákon sok szépet, tanulságosat hallottam, de életre váltottam-e
őket?
Hogyan sikerült megváltoztatni az életemet a hallottak alapján?
Mennyire növekedtem a szeretetben?

Rózsafüzér Királynéja

Ima a Szentlélek hét ajándékáért
Szentlélek Úristen, ki a bérmálás szentségében hét
ajándékoddal reánk szállottál, áraszd el ma újra szívünket bőséges kegyelmeddel. Töltsd el égi adományaiddal, gyullaszd fel bennünk isteni szereteted
tüzét, ki egykor lángnyelvek alakjában szálltál az
apostolokra.
Jöjj el, Szentlélek Úristen, a bölcsesség Lelke! Tanítsd szívünket, hogy az égi javakat szeressük, kívánatosnak tartsuk, és minden földi dolog elé helyezzük. Add, hogy Benned, Szentlélek, rátaláljunk az
igazságra és sugallataidnak szüntelenül örvendjünk.
Jöjj el, Szentlélek Úristen, értelem Lelke! Világosítsd meg értelmünket,
hogy a hit titkait helyesen felfogjuk, hűségesen elfogadjuk. Segíts megtörni
magunkban az ész gőgjét, hogy értelmünk a hit engedelmességére készségesen hajoljon, azt a Te általad vezetett katolikus Anyaszentegyház ítéletének
alávessük.
Jöjj el, Szentlélek Úristen, a jó tanácsnak Lelke! Állj mellettünk ennek az
ingatag életnek minden ügyében. Rettents el mindenfajta rossz, gonosz tanácstól. Azt sugalmazd, ami tetszik neked, s vezess az igaz ösvényen minket az
örök élet kikötőjébe.
Jöjj el, Szentlélek Úristen, az erősség Lelke! Taníts és buzdíts minket arra,
hogy állhatatosan megmaradjunk a jóban. Erősíts meg, hogy az igazság útján
elénk gördülő akadályokat s megpróbáltatásokat elszánt bátorsággal legyőzzük. Soha ne győzzön felettünk a kishitűség és soha ne szakítson el a gyávaság
Tőled, Istenünktől, aki legfőbb javunk vagy.
Jöjj el, Szentlélek Úristen, a tudomány Lelke! Taníts és buzdíts, hogy felismerjük a világ javainak változandóságát s hiúságát, és ezért megvessük ezeket. Add, hogy semmit ne kívánjunk megismerni, egyedül Jézust, éspedig a
Megfeszítettet.
Jöjj el, Szentlélek Úristen, a jámborság Lelke! Taníts és buzdíts arra, hogy
szerető gyermeki szívvel folyamodjunk Istenhez és az Ő szentjeihez, kivált
Jézus szentséges szívéhez és a boldogságos Szűz Máriához, és hogy szívünk,
lelkünk oda vonzódjék, ahol az igaz boldogság vár reánk.
Jöjj el, Szentlélek Úristen, az Úr félelmének Lelke! Taníts és buzdíts minket
arra, hogy éltünk végéig, bárhol állunk, járunk, bármit teszünk, mindenütt,
mindenben Isten szent akaratán legyen szívünk, szemünk. Emlékezve mindenütt a szent jelenlétére, óvakodva elkerüljük mindazt, ami neki visszatetszik és
szíves örömmel megtegyük mindazt, ami előtte kedves. Ámen.
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Évvégi hálaadások
A hianos év végén megkérdeztük plébániánk sok különböző hiancsoportjának tagjait (gyerekeket és felnőeket, ﬁatalokat és korábban születeeket): Mit jelenteek számukra a hianórák, miért szeretnek hianra
járni, mit tanultak ill. kaptak ebben az évben, és a legfontosabb, miért
adnak hálát a Jó Istennek.
BABÁK-MAMÁK (BAMÁK)
Én köszönöm, hogy Bogival közösségben lehetünk, hogy kislányom
már most olyan gyerekekkel barátkozhat, akik hasonló szellemben
nevelkednek, hogy tanulunk vallásos gyerekdalokat is, és megbeszéljük, hogyan látja egy keresztény a
gyereknevelés különböző dolgait,
hogy hozzátok bármikor bármilyen problémával fordulhatok. Köszönöm, hogy Károly atya, Kati
védőnéni, Andrea és Móni gyógypedagógusok által szakemberek is
segítik az anyukákat. Köszönöm,
hogy köztetek jó kisgyermekes
anyukának lenni.
/B. Ildikó/
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Két éve, a kislányom születésekor
csatlakoztam a BaMák csapatához.
Azóta már két gyermekkel látogatom a keddi klubokat: tavaly novemberben megszülete a kisﬁunk
is. Fontosnak tartom, hogy gyermekeim hétről hétre hasonló értékrendű gyerekekkel játszhatnak.
Remélem, hogy ezekből a korai
ismeretségekből később barátságok, mély lelki kapcsolatok alakulnak ki - életre szóló közösséget,
ʺhátországotʺ adva nekik.
Anyukaként is sokat adnak ezek
az alkalmak. Olyan édesanyákkal
tölthetek értékes időt, akik hozzám
hasonlóan, igyekeznek Istenben
gyökerező életre nevelni gyermekeiket. A tevékeny szeretetet is
sűrűn gyakoroljuk egymás iránt. A
hétköznapok tele vannak olyan
apró mozzanatokkal, amikor segíthetünk egymásnak: egymás gyerekére vigyázunk, ha valakinek intézni valója támad; közösen játszóterezünk; gyerekruhákat és tapasztalatot cserélünk. Hálás vagyok,
hogy kismamaként egy ilyen biztos bázisom van. Tovább kell adnom azt a sok jót, amit egymás közö élünk, tapasztalunk. Köszönet
érte(tek)!!!! /S. Kati/

GYEREKEK:

Köszönjük, hogy ebben az évben jobban megismerheük a Szentírást.
Köszönjük, hogy ebben az évben keen is elsőáldozók leheek közülünk, hárman pedig először járulhaak a bűnbocsánat szentségéhez
Nagyon jók voltak a hian utáni társasjátékozások.

KIS-IFI:

Köszönöm Uram, hogy ebben az
évben is i leheem.
Sajnos nem leheem i minden
hianórán. Köszönöm, hogy megismertem új embereket és jobban
megismerheem hiantársaimat.
Köszönöm, hogy megismerheem
Verát is. Rengeteg új dolgot tanultam tőle: türelmet, engedelmességet és, hogy mindig lehet segíteni
másokon.
Hálát adok, hogy ebben az évben
csoportunkból hárman részesültünk a bérmálkozás szentségében.

Nekem az tetszett legjobban, amikor Valentin napkor beszélgettünk
a párkapcsolatról. A mai világban a
fiatalok nagyon felszínesek, könynyelműek. Megértettem, hogy a
keresztényként megélt kapcsolatnak van értelme, jövője.
Köszönöm, hogy sokat tanultunk a
szentségekről és az egyházi ünnepkörről.
Gyarapítsd csoportunkat új emberekkel, hogy együ tanulhassunk
és fejlődhessünk a hitben és a szeretetben.

KATEKUMENEK (HITTEL ISMERKEDŐK)
Hálás szívvel köszönöm Istennek, hogy Károly atya és Viki ilyen türelemmel és odaadással foglalkoznak velünk, akik a hiel még csak ismerkedünk. Minden hianóra alkalmával rádöbbenek, mennyire keveset
tudok még a boldog életről és eddig milyen rossz utakon jártam. Köszönöm azt a sok segítséget, ami mia mára másképp állok szereeimhez,
embertársaimhoz és az élet apró-cseprő dolgaihoz. A katekumen hianóra számomra egy igazi kincsesláda, melyből minden alkalommal erőt,
lelkesedést és útmutatást meríthetek. /N. Kati/
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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IFJÚSÁGI HITTAN
Az idei hittant kicsit kétkedve kezdtem el, mert tudtam, hogy a sok teendő és elfoglaltság, munka mellett kevesebb időm jut majd a plébániára s ezáltal a hittan(ok)ra
is. Az év első felében ez valóban így alakult. Valóban sok volt az újdonság az életemben, dolgozni kezdeni mindig egy új fejezet az ember életében, de néha azt
éreztem, hogy azért alakult így a kezdet, mert ilyen hozzáállással indítottam az
évet. Az első félévben kb. 2-3-szor vettem részt a hittanon, de a tanév második
felében elhatároztam, hogy változtatok. Sikerült is. Nagy örömmel töltött el, hogy
az időbeosztásom átstrukturálásával ott tudtam lenni szinte az összes hittanon a
második félévben. Szóval hajrá, mindenki, működik, csak akarni kell!
A hittanok idén is jó hangulatban teltek, Károly atyától megint sokat tanultunk.
Én külön köszönöm, hogy a problémás kérdéseket (pl. homoszexualitás, keresztszülőség stb.), amik az én életemben fontos szerepet játszottak az év egyes szakaszaiban a környezetem miatt, meg tudtuk közösen beszélni, és a többi kortárs is
elmondta a véleményét, javaslatait.
Ami nagy pozitívum volt számomra, hogy az összes ifjúban felmerült az igénye a
hittanokon túli közös programoknak. Ezért idén szűk körben játszottunk, teáztunk, filmeztünk akkor is, amikor nem lett volna eredetileg hittan. Nyárra is tervezünk közös programokat, közös kirándulásokat, túrákat, és jövőre folytatjuk ezt
nagy lelkesedéssel. /D. Annamari/
Az ifjúsági hittan azért jelent sokat
számomra, mert kötetlen módon
beszélgetünk a minket foglalkoztató
témákról, katolikus szemmel. Külön
örülök, hogy már a hittanon kívül is
összejöttünk filmnézésre és kirándulásokat is tervezünk a nyárra.
/L. Kriszti/
Köszönöm az idei ifi hittanokat. A
sok beszélgetést, lelki táplálékot. A
sok közös játékot, amelyektől ismét
jókat nevethettem. J Köszönöm Károly Atyának az Adventi és Nagyböjti lélekébresztő gondolatait. Köszönöm Annamari játékait,a közös filmnézést. Ismét együtt tölthetem egy
évet a RoKi ifjúságával. Nagyon jó
kis csapat jött össze. /B. Máté/
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Az ifi számomra egy olyan hely,
ahol hozzám hasonló gondolkozású fiatalokkal lehetek együtt, és
olyan dolgokról beszélgetünk,
ami minket foglalkoztatnak. Aminek pedig még jobb: az utóbbi
hetekben az ifik után ott maradtunk beszélgetni, játszani, filmet
nézni stb., amik által jobban megismerhettük egymást, és közben
rengeteget nevettünk. /L.Magdi/
Köszönöm, hogy idén is részt vehettem az ifjúsági hittanon. Jó
volt, hogy sokféle téma terítékre
került, és közben közösséggé formálódtunk. Köszönöm a közös
játékokat, a mély beszélgetéseket.
/P. Kriszti/

FELNŐTT HITTAN
Az idén végeztem a 7. osztályt Károly atya „hi?aniskolájában”, és még mindig
van új mondanivalója számomra.
Nekem az egyik legfontosabb tanítás az ʺúj parancsʺ. Tudni, hogy Jézus szeret,
én is szerethetem, megtalálom a templomban, az oltáriszentségben, az Igében,
felebarátomban, a fájdalomban. Részese életemnek, hétköznapjaimnak. Igyekszem
meghallani akaratát és követni azt. Sajnos ez nem mindig sikerül. De jó, hogy
van újrakezdés! A nehézségek közben ki tudom mondani, „akkor is dicsértessék”.
Nagy kihívás számomra az evangélium életre váltása Érzem, hogy az elvontabb
tanítások egyre közelebb kerülnek hozzám. Hála Istennek, hogy férjemmel együ?
járhatunk a hétfői estékre. Utána megbeszéljük az o? hallo?akat, egymás hitét
erősítve. Jó közösségben kereszténynek lenni! Megtapasztalni plébániai közösségünk tagjainak szeretetét, imáit, segítségét. A sok közös program, az agapék, a
zarándoklatok, a koszorúkötés, a szilveszter, a kézműves foglalkozások mindmind igazi barátokká kovácsolnak minket. Leginkább azoknak az együ?léteknek
örülök, amikor a különböző korosztályok találkoznak. Ilyenkor igazi nagy családban érzem magam. Köszönet Károly atyának a tartalmas, világos tanításért, a
mindig vidám jó hangulatért. Hi?anórákon,
lelki napokon, szentbeszédekben
eligazít a
Krisztust követő élet mindennapjaiban. Utat
mutat a szen?é válás felé. Hála érte! /E.Ildikó/
2014. január elején, vízkeresztkor csatlakoztam a ROKI közösségéhez. Nem kérdezte
senki „hát ez honnét pottyant ide”, bevittek
mise után a házszentelésre, és kész. Aztán
megtudtam milyen csoportok vannak jelenleg itt. A felnőtt hittan lett az én
csoportom, s az egyik rózsafüzércsoport is várta, mikor mondom velük
együtt a titkokat. Életem része lett mindkét csoportosulás. Programjaimat
úgy rendeztem, hogy első és harmadik hétfőre ne kerüljön más. Imre atya
bibliaórái is szívembe záródtak. A nagyböjti időszakban ennyi lelki útmutatást máshol még nem kaptam. Itt viszont bőven, csak rajtam múlt az odafigyelés. Itt tanultam meg a „vonulj el!” kérés lényegét, bár sajnos nem sikerült mindig elmélyülten elmélkednem. A húsvéti gyónást először éreztem
igazán személyesnek és nem kötelezőnek. Azt hiszem, most értem meg reá
igazán. A húsvéti készülődés részeként ajándékok voltak még számomra a
közös keresztutak (köztük a nagycsütörtöki), a Szentsír őrzése, a tűzszentelés és a közös virrasztás, valamint a közös zarándoklat Máriabesnyőre.
Az írás közben veszem észre, hogy öt hónap alatt mennyi kegyelmet kaptam. Ezekért mind hála, hála, hála! /Bende Évi/
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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A felnő hian számomra egyrészt a tanítást jelentee, másrészt a közösséget. A keő közö nem tudnám felállítani a fontossági sorrendet.
Azzal, hogy a hétfő esti felnő hianra jártam, tapasztaltam és kifejeztem, hogy ehhez a közösséghez, ehhez a plébániához tartozom. Fontos
volt, hogy ezeken az alkalmakon közösen, hol nagy, hol kis csoportokban meg tudtuk beszélni megélt hitünk legalapvetőbb kérdéseit, elsősorban azt, hogy mi is az, amiben hiszünk, és mit jelent ebben a hitben
élni. A tanítás pedig számomra egy, a korábbiakhoz képest felsőbb osztály tananyaga volt: jegyes oktatáson kezdtem, azután a hiel ismerkedők
hianórái, majd a közös hian, illetve felnő hian következtek. Szépen
fokozatosan tudtam épülni általuk. Köszönet érte! /Kutasi László/
FIATAL HÁZASOK (FIHÁ)
Mi azért adunk hálát, hogy azon a 2014. évi február 9-i vasárnapon kellő hívó szót hallounk meg és oda tudtunk állni a házaspári áldásra a
szentmise után. Viki meghívo a másnapi házaspáros estére, majd ezután csatlakoztunk a ﬁatal házas
(FiHá) közösséghez.
Szívünk hálával teli, hogy mi is
tagjai vagyunk a közösségnek, és
innen is építhetjük a jövőnket.
Köszönjük, hogy helyet adtatok
nekünk és örülünk, hogy Veletek
vagyunk hétről hétre.
/Be?y&Géza/
Hálát adok Neked, Istenem a nemrég megalakult családcsoportunkért! Köszönöm, hogy munkálkodik közö?ünk a Szentlélek, köszönöm, hogy szerete?el és
teljes őszinteséggel, bizalommal vagyunk egymás és Te irántad. Add, hogy nyito?ak és befogadóak tudjunk lenni egymás nehézségeire és örömeire egyaránt.
Vezess minket a keskeny úton és a Szentlélek erejét ajándékozd nekünk, hogy a
munkahelyünkön, az ismerőseink, tágabb családunk és barátaink körében is tudjuk hirdetni a Te örömhíredet.
Hálát adok a sok-sok gyermekért, akiket Te ajándékozol a plébániának, és akik
színesítik és gazdagítják életünket. Segítsd a ﬁatal házasokat, hogy türelemmel
és aláza?al tudják a Te utadon vezetni gyermekeiket.
Hálát adok a nyugdíjas nénikért, bácsikért, akik ﬁgyelő és gondoskodó szeretetükkel mindig o? állnak a kezdő házasok melle?, mögö?. Éltesd őket még sokáig
és adj nekik testi-lelki egészséget. Ámen. /Kissevichné Hajni/
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NYUGDÍJAS HITTAN (NYUHI)
Az idei nyugdíjas hi?anok témái a
rózsafüzér titkai voltak. Az Örvendetes és Világosság rózsafüzért taglaltuk. A nyugdíjas hi?anosok közül
szinte mindenki tagja valamelyik
rózsafüzér csoportnak - ezért különösen vártuk Károly atya tanításodat. A létszám szinte minden alkalommal több, mint 20 fő volt.
Az Örvendetes rózsafüzér titkok fő gondolata, hogy Mária mindenkor alázatosan
igent mondott Isten akaratára, odafigyelt Isten hangjára. „Elfelejtve önmagát”
ment segíteni Erzsébetnek. Világra hozta a Megváltót. Úgy kell élnünk, hogy köztünk is megszülethessen Jézus. Nyugdíjas csoportunkban lehet szeretgetni egymást, odafigyelni egymásra, másokra. Simeon szavaiból tudjuk, Mária szívét hét
tőr járta át, de hitt Fia feltámadásában. Ő minket sem hagy el, keresztjeink mellett
marad, kísér bennünket a feltámadásig. Sokszor ott van a csodák mögött is.
A Világosság titkaiban „láthatjuk” az első csodát. Feltárul elő?ünk Isten országa. Tőlünk függ (életünktől, cselekedeteinktől), hogy már a földi létben
„megkapjuk-e” Isten országát? Érezzük-e Isten mérhetetlen szeretetét, hogy lesz
-e, lehet-e Isten élményünk? Élnünk kell a csodával - gyakori szentáldozás hogy Jézus belénk költözzön, hogy tápláljon, alakítson, formáljon minket. Alázatos hi?el kérjük Őt és imádkozzunk!
Hálát adunk Károly atya tanításaidért! Hogy minket, korábban születe? híveidet is terelgeted az üdvösség
útján. Köszönjük, hogy együ? voltál
ünnepeinkben is - 3 testvérünk 80.
születésnapját köszönthe?ük virággal és tortával. Az Úr áldjon meg és
őrizzen meg Téged - és adjon erőt
vezetni minket NYUHI-sokat is még
sokáig! Ámen. /B. Évi/
Hálát adok az elmúlt tanév nyugdíjas hianóráiért. Károly atya a Szentolvasó egyes titkait elemezte nekünk. Milyen csodálatos, hogy a titkok
ilyen sokszínű elmélkedésnek adnak kiinduló pontot!
Külön öröm volt számomra, hogy minden órát egy-egy tized elimádkozásával kezdtük, amikor mindenki elmondhaa, milyen szándékra szeretné ajánlani imánkat. /F. Gaby/
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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JEGYESEK és EGYÜTTJÁRÓK
Egy szeptemberi vasárnap délután kezdődött közös történetünk a ROKI-val. A misét követően
elidőztünk a templom előtt és Károly atya odajött
hozzánk. Egy rövid beszélgetés során megismerkedtünk és abban maradtunk, hogy a ʺjegyesek és
együtt járókʺ összejövetelét szívesen meglátogatjuk a soron következő kedden, mint együttjárók.
Az első találkozásokon jó tapasztalatokat szereztünk, befogadó volt a közösség és több, számunkra is fontos témában osztottuk meg
gondolatainkat egymással. Akkor mosolyogva figyeltük az őszi esküvőiket tervező
párok izgatott kérdéseit a szertartás részleteivel kapcsolatban. Azóta a találkozások
rendszeressé váltak, és időközben mi is jegyespár lettünk; a második kedd délutánok
megmaradtak a nyugalom, egymásra figyelés és a közös életünkre való lelki felkészülés számára, melyből meríteni tudunk a mindennapi életünkben.
Igyekszünk alkalmazni, amit kimondtunk és úgy hisszük, ez kulcsa a sikeres, boldog közös jövőnknek.
Sokat kaptunk a jegyesoktatások résztvevőitől és az előadóktól, akik segítettek megismerni, mennyi féleképpen lehet felkészülni a házas életre illetve elmondták, milyen azt megélni. Lassan mi is az oltár előtt állunk majd, és úgy gondolom, jó útravalót kaptunk az elmúlt pár hónapban ahhoz, hogy megértsük és magabiztosan
megválaszoljuk Károly atya mind a négy kérdését. /Tamás & Veronika/
Köszönöm Istenem az Együjáró-jegyes hianokat, a lelki témákat melyek által jobban fel tudunk készülni a szép házasságra. Örülök hogy át
tudtuk elmélkedni a 4 kérdést és beszéltünk a Természetes Család Tervezésről. Sok új információ hangzo el. Sokat tanultam.
Köszönöm a kötetlen beszélgetéseket és hogy új barátságok jöek létre, a
régebbiek pedig elmélyülheek. Köszönjük neked Károly Atyát, aki mint
egy jó „Apa” adta át a tapasztalatait számunkra. /B. Máté/
Nagy örömünkre szolgál, hogy együttjáró párként részt vehettünk a hittanokon. Nem csupán abban az egy órában hallhattunk minket érintő, érdekes,
építő, elgondolkodtató, néha egészen gyakorlatias gondolatokat és tanácsokat, de a közös beszélgetéseinkhez is gyakran adtak témát, kiindulópontot az
itt elhangzottak. Nagyon tetszettek azok az alkalmak, amikor egy-egy FiHá-s
mesélt saját tapasztalatairól. Megerősítő volt látni, hogy van értelme energiát
fektetni a kapcsolat tudatos építésére, és hogy az Istennel való hármas egység mennyire erős tud lenni. Hála minden alkalomért, amelyen ott lehettünk,
és már most lelkesen várjuk az új ʺtanévʺ kezdetét. /Cs. Kati és B. Pisti/
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SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM
„A hianóra szerintem nagyon jót tesz a léleknek és jobb lesz tőle a napom. Örömet hoz az embernek az egész napra és egész nap boldog és
kedves lesz tőle az illető. Nagyon jó így reggel összegyűlni, imádkozni és
beszélgetni.” /Márk/
„Érdekes témákról beszélgetünk. Nem könyv szerint haladunk, hanem mi is kitalálhatjuk, hogy miről beszéljünk. Reggel jobb összegyűlni, és így egész napra
megmaradnak az i? hallo?ak. Máshogy fog gondolkozni a hi?anra járó, gyerekként és felnő?ként is.” /Marci/
„Sok érdekes dolgot megtud és megtapasztalhat mindenki. Nincs az emberen teher az órán és kellemes beszélgetős hangulat van. A tanár beszél,
aztán pedig mi beszélünk vagy pedig a tanár diktál és mi pedig jegyzetelünk. Ha valamilyen kérdésünk van, fel lehet tenni a tanárnak. Ha valamilyen gondunk van, i könnyen megtudhatjuk a megoldást.” /Sangeet/
„A hi?an által közelebb kerülök Istenhez és meghallom az üzeneteit. Már tudom,
mikor és miért érdemes imádkozni. Azt is tudom már, hogy vigyáz rám és ügyel
a te?eimre. Mindig megbocsát és új esélyt ad.”/Dorka/
„Aki hianra jár, megismerkedik a saját vallásával, közelebb kerül Istenhez. Az órákon megbeszéljük azokat a kérdéseket, amelyek a vallással
kapcsolatban fölmerülhetnek mindenki számára. Megtanulunk kapcsolatot létesíteni Istennel, aki pedig megnyugvást, segítséget nyújt nekünk az
életben.” /Bodza/
„Miért jó hi?anra járni? Mert i? egy olyan közösség tagja lehetek, akikkel együ?
jobb emberekké válhatunk. Egymás hibáiból is tudunk tanulni, és ugyanakkor
mások is tanulhatnak a mi hibáinkból. A hi?an nem egy olyan tantárgy, mint a
matematika, a történelem vagy a nyelvtan. I? nem magolni kell, nem az számít,
hogy kinek van hozzá érzéke, csak az számít, hogy te tudj segíteni másoknak, és
hidd el, hogy ha te segítesz, akkor neked is fognak segíteni. Ha úgy érzed, hogy
ilyen közösségbe szeretnél tartozni, akkor gyere és légy hi?anos.
Aki hi?anra jár, megtanulhatja más szemmel nézni a világot. Meglátni a jót abban, amiben a legtöbb ember nem veszi észre, és a hétköznapok apró örömeit értékelni. Az embernek az a legfontosabb, hogy szeressék, de ehhez az kell, hogy ő is
szeressen másokat! Ez a legfontosabb!” /Mária/

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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„A hit megerősít, Isten
segít téged az életen át.
Nem árt, sőt jót tesz, ha
felveszed vele a kapcsolatot, hogy beszélni tudj
vele, hogy igaznak érezd,
o van melleed. Sokféle
imát választhatsz erre a
célra, de saját szavaiddal
is megszólíthatod a Mindenhatót. Ez egy kincs,
egy ajándék, amit csak a hívők kaphatnak meg, amire büszke lehetsz a
társaid körében, ami végigkísér egész életen át. Károd nem származhat
belőle, csak javad. Órákon jó a hangulat, nincs olyan érzésed, mintha egy
matek vagy egy töri (!!!) órára ülnél be, sokkal nyugodtabb, családiasabb
körben ismerkedhetünk meg ezekkel az új dolgokkal. Nem fogod halálra
unni magad órákon, néha játék színesíti az órákat, sok kérdés felvetésére
van lehetőség. Hívd Istent, mert Ő mindig veled van, mindig lát, de soha
nem tud hívatlanul jönni és kéretlenül segíteni!”/Fanni/
„Azért jó hi?anra járni, mert megtanulhatunk a Jó Istennel kapcsolatot teremteni. Megtanuljuk, mi a rossz, s a jó, hogyan lehet bűn nélkül élni. Hiszen ha bűn
nélkül próbálunk élni, sokkal jobb lesz az életünk, sokkal boldogabbak és kiteljesede?ebbek leszünk. Megtanulunk imádkozni, köszönetet mondani a mindennapokért és az Isten adta csodákért. Amikor valami rossz történik velünk, azt Isten jó
okkal teszi. Ha hi?anra járunk, együ? szerethetjük Istent és mondhatunk hálát
azért, hogy a világon vagyunk és hogy szeretetben élünk. Ha bűnt követünk el,
azt senki más nem tudja megbocsátani, csak Isten. Ha Isten országát követjük, és
ha hi?anra járunk – hiszen Isten maga küldte a hitoktatókat a világba, hogy tovább adják tanításait – sokkal vidámabban élhetjük az életünket, mert tudjuk,
Isten vigyáz ránk.” /Janka/
„A hit és a hianóra megtanítja, hogyan viselkedjek az emberekkel, nekem ezt a többletet nyújtja. Ezenkívül a hianóra eljuat Istenhez, akinél
megbánom bűneim és akihez imádkozom. Szeretek hianra járni. Hiába
vagyok hívő, ha nem tudok alapdolgokat a vallásomról, hitemről. Erre jó
a hian, sokat tanulok, sok újat, amikre később szükségem lesz az életben. Ha elvesztem magam, akkor is megmarad a hitem, ami előrevisz és
vissza tudok térni a helyemre, és ha megbántoam volna valakit, akkor is
helyre tudom hozni.”/Eszter/
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Szené avatás Rómában
2014. április 27-én Ferenc pápa szentté
avatta XXIII. János és II. János Pál pápát.
Az esemény különlegessége, hogy ez az
első eset, hogy egyszerre két pápát avatták
szentté.
Ferenc pápa szavai a szentekről: „A szentek nem szuperhősök, nem születtek tökéletes embernek. Olyan személyek, akik,
mielőtt eljutottak volna a mennyek dicsőségére, normális életet éltek, teli örömmel és fájdalommal, fáradozással és
reménnyel. Szentnek lenni nem kevesek kiváltsága – ez mindenki hivatása”.
XXIII. János pápa 1962-ben mindenki számára váratlanul - hagyva, hogy a
Szentlélek vezesse - összehívta a II. vatikáni zsinatot. Az esemény hatalmas
változást, megújulást hozott a katolikus egyház életében. Az egyház belső
élete megújult és a világ felé egy párbeszéd is elindult. Ez a döntés meghatározza jelenlegi egyházunkat és irányt mutat a fejlődésben is.
II. János Pál pápa nyitottsága megmutatkozik abban, hogy nagyon sokat
utazott és számos olyan országba is ellátogatott, ahol pápa azelőtt még nem
járt. Kereste az együttműködést és a megbékélést más keresztény felekezetekkel és nem keresztény vallásokkal is. Elutasította a terhesség megszakítást és a születésszabályozás bármely formáját, a homoszexualitást. A család
pápája, a házasság fő védelmezője volt.
A szentté avatást megelőzően, szombat éjszaka több templom is nyitva tartott, hogy virrasztással, imádkozással tudjanak készülni a másnapi szentté
avatásra. A szertartáson a becslések szerint 800 ezren vettek részt és több
mint kilencven állami delegáció is képviseltette magát. Hét órára megtelt a
tér zarándokokkal, kilenc óra előtt már a Szent Péter tértől az Angyalvárig
haladó sugárút is zsúfolásig megtelt emberekkel. A tömeg megtöltötte a Vatikán környező utcáit és a közeli Tevere folyó partját is. A szertartáson XVI.
Benedek is részt vett, Ferenc pápa megölelte őt a mise kezdete előtt. Miután
elmondta a katolikus egyházfő a szentté avatás ünnepélyes formuláját, a
zarándokok tapsolni kezdtek és Róma-szerte megkondultak a templomok
harangjai. Többen zászlókat és képeket is hoztak magukkal. A hívek között
minden korosztály képviseltette magát, egészen fiataloktól az idősebbekig.
Jó volt látni, hogy mennyi ember számára fontos a pápák személye és az,
hogy részese legyen ennek a nem mindennapi eseménynek.
Az a nyugalom, derű és béke, ahogyan megélték életüket irányadó számunkra is, és bennünket is bátorítanak, hogy ne féljünk. /L.K./
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Beszélgetés ﬁatal házasokkal
Török család
Törökéknél zajlik az élet. Hol az egyik gyerekre kell ﬁgyelni, hol a másikra, hol mindkeőre. Máté már kiabálva fejezi ki, mit szeretne, mire
ﬁgyeljünk, Peti pedig még csak gőgicsélve, de szintén tudatja. Így folyt
a beszélgetés Ágival és Szabival, akik meséltek nekem a házas élet
szépségeiről, örömeiről, de a problémákról és a nehézségekről is. Végül
azt is elmondják, szerintük mire kell ﬁgyelni egy kapcsolatban.
Mikor házasodtatok össze?
Sz: 2011. május 28-án kötöünk házasságot
Szombathelyen. Több mint 4 évig jártunk
együ, mielő elmentünk Károly atyához
jegyesoktatásra. Előe mindkeőnknek
volt egy nagyobb kihagyása a vallást illetően, bár mindkeen meg voltunk keresztelve, azelő jártunk templomba is, de a kamaszévek megteék hatásukat.
Á: Már mindenki mondta, hogy menni kéne jegyes oktatásra. Aztán úgy voltam vele, hogy kéthetente egy órát ki
lehet bírni. De már az első alkalommal olyan jó volt, hogy máris vártuk a
következőt, azonnal beszippanto a hangulat. Egy csomó érdekes téma
felmerült, amiről addig nem is beszélgeünk. Néha annyira foglalkoztaak ezek, hogy nem is busszal mentünk haza, hanem sétáltunk, hogy
beszélgetni tudjunk még.
Hogy ünneplitek az évfordulót?
Á: Minden évben mondatunk egy misét ebből az alkalomból. Ebben az
évben is lesz, május 28-án. Érdekes lesz, mert a Mária-rádió is közvetíti
majd, mindenki hallgatni fogja, hogy értünk van a mise (nevet).
Hogy mutatkozik meg a mindennapok forgatagában a családi életben a
hit?
Á: Mindennapos téma Mátéval, hogy ki lakik a templomban és ki Jézus
anyukája. Sok vallási éneket éneklek nekik én is és Máté is sokat énekel.
Amit lát a templomban, azt hozza haza is. Például húsvét után a kisvasút
kereszteződésben felfedezte a keresztet, és felemelve utánozta a húsvéti
körmenetet, ismételgetve Jézus nevét. Heti rendszerességgel járunk a
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BaMák csoportba, ez szinte kötelező program. A ﬁúk részévé válik a közösség ezáltal is, és szeretnénk, ha a gyerekeknek ez egy olyan háló legyen, hogy ha esetleg elsodródnának, akkor ez megfogja őket.
Sz: A hétköznapjaink része a közös étkezés is (reggeli és vacsora), ami
elő közösen imádkozunk. Minden reggel együ reggelizünk. A család
asztalközösséget is kell jelentsen. Ezzel is próbáljuk élni a szeretetet. A
közös reggeliket próbáljuk hagyománnyá alakítani, hogy együ indulhasson a nap.
Á: Ezenkívül Máténak egyre többet olvasunk, és vele imádkozunk minden este. S miután a ﬁúk elaludtak, Szabival közösen mondjuk el mindennap az egy tized rózsafüzérünket, mivel októbertől tagjai vagyunk a
SzeCsaRoCsó-nak (Szent Család Rózsafüzércsoport) is.
Sz: A plébánia többi programján is igyekszünk részt venni (kertészkedés,
ﬁatal házas hian, lelki gyakorlatok stb.), de közben vigyázunk arra, hogy
a saját kis családunk ne sérüljön. Nehéz meghúzni a határvonalat.
Mind a két gyermeketek korábban születe a tervezenél. Hogyan éltétek
meg ezt?
Á: Az olvasoak alapján a legtöbb házasságot megviseli ez a megpróbáltatás. Úgy érzem, hogy nálunk ez épp az ellenkezőjét váltoa ki: minket
közelebb hozo egymáshoz, és sokkal jobban megismertük a másikat,
megtapasztaltuk, hogy szinte végtelen ereje van a másiknak. Nyilván
mindkeen azért valahol összetörtünk, és felteük sokszor a miért kérdést, hiszen emberek vagyunk. De utána rájössz, hogy a Jóisten jobban
tudja, és nem véletlen, hogy így akarta, és ennek így kell lenni.
Sz: Sok stresszel jár, de működik a hit. Ha ez valakinek nincs meg egy
ilyen helyzetben, nem tud támaszt találni. Így jóval könnyebb haladni,
bármennyire rossznak vagy kilátástalannak tűnik a helyzet. Erősítik az embert ezek a nehézségek. Tudtuk, hogy előbb-utóbb
minden rendbe jön. Összekovácsoltak bennünket a történtek,
mert tudtuk, hogy csak a másikkal együ tudjuk ezt megoldani.
Á: Sokat segíte az is, hogy abban az öt hétben a kórházban
imádkoztuk mindennap a tizedet, hol a kórházfolyosón, hol
Peti inkubátora melle. Megtanultuk fokozatosan elfogadni, hogy a Jóisten mindent jobban tud, mint mi, emberek.

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Hogyan oldjátok meg, hogy minőségi időt tudjatok keen együ tölteni?
Á: Nehezen (nevet). Miután a ﬁúk elalszanak,
akkor van időnk tulajdonképpen egymásra, arra, hogy beszélgessünk. Sokszor még legalább
egy órát beszélgetünk lefekvés után a sötétben.
Ez jó.
Sz: Most még úgy vagyunk vele, hogy a gyerekek az elsők. Majd 1-2 év után talán több időnk
jut egymásra, mert egy gyermeket három éves
koráig beprogramozunk, ennyi időnk van rá,
hogy feltöltsük bízni tudással. Nyilván megvan
a sorrend, és tudjuk, hogy Isten áll az első helyen, de most úgy vagyunk vele, hogy a gyerekek a kis Jézusok. Addig nem tudunk úgysem imádkozni, amíg sír melleünk valamelyikük, és akkor Őt kell szeretnünk bennük.
Mit üzennétek azoknak, akik most gondolkodnak házasságon, családalapításon? Mi a jó házasság receptje?
Sz: A kommunikáció, háromszor aláhúzva.
Á: Nem, százszor aláhúzva (nevet). El kell mondania az embernek, ha
valami baja van, ki kell nyitnia a száját.
Sz: Nagyon fontos a közös értékrend, hogy a kényes kérdéseket is előre
megbeszéljék. Lehet különböző a véleményük egyes dolgokról, de fontos,
hogy ezt meg tudják beszélni és el tudják fogadni a másikban. Derítsék ki
mielőbb egymásról még a házasság elő, hogy összeillenek-e vagy sem.
Mert ha nem, akkor ne húzzák egymás idejét. Sok időt kell együ tölteni,
hogy jobban megismerjék egymást. Fel kell tölteni az érzelmi bankszámlát, mert ha jön a gyerek, akkor általában lemerülni szoko (mosolyog), és
így idővel elő tudják venni ezt a tartalékot. Ha az ember akar, akkor tud
is hűséges lenni.
Á: Jó, ha közös a lelki vezetője is a két érintenek. Ha gyónás alkalmával
megosztják a plébánossal a nehézségeket, a vereségeket, utána könnyebb
talán egymással is megbeszélni, ha ez még nem megy mindjárt az elején,
illetve az atya is egymás felé tudja terelni a két embert.
Sz: Két teljes embernek lesz egészséges kapcsolata, tisztában kell lennie
az embernek először magával, hogy a kapcsolata is rendeze legyen.
Ezen kívül tudnunk kell, hogy a másik úgysem tud teljesen megváltozni,
nekünk kell átalakulni és elfogadni.
Á: A jegyesoktatást mindenképpen ajánljuk mindenkinek. Ez egy nagyon
jó alapot ad a házassághoz. De nem mindegy, kihez mennek, Károly atyához menjenek!
/Danczi Annamária/
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PLÉBÁNIAI KÖZÖSSÉGÜNK LELKIGYAKORLATA 2014
Felnőtt lelkigyakorlat - 18 év felettieknek
Időpont: 2014. augusztus 9-13.
Helyszín: Kecskemét, Piarista kollégium
(Czollner tér)
Szállás: 3-4 ágyas szobákban
Jelentkezni 5000,- Ft előleg befizetésével lehet.
Teljes költség: 15.000 Ft/fő/5 nap
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
Jelentkezés: Károly atyánál, az irodában vagy
a sekrestyében

RÓZSAFÜZÉRT IMÁDKOZÓK
V. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA
2014. október 4-én
A Rózsafüzér Királynéja Országos Szentélyében
Programunkból (9-16 óráig):
♦ Rózsafüzér imádkozás
♦ Elmélkedés a rózsafüzér tkairól
♦ Búcsúi szentmise 11 órakor

dr. Székely János püspök atyával
♦ Gyónási lehetőség

♦ Tanúságtételek
♦ A centenáriumi év megnyitása

(Templomunk 100. születésnapjára való készület
ünnepélyes kezdete)

Helyszín: 1146 Budapest, Thököly út 58.
Bővebb információ: honlapunkon, ill. Károly atyától
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Bemutatkoznak a KT tagjai (2. rész)
Bágya Ferencné Andrea
1953-ban szüleem, harmincöt éve járok a Rózsafüzér Királynéja templomba. Özvegy vagyok. 3 gyermekem van,
akik már felnőek. Nagyon fontos számomra a keresztény
közösségi élet. A Domonkos Világi Közösség tagja vagyok.
Hat éve már a lelki fejlődésemre nagy hatással van a
Fokoláre Mozgalom lelkisége, Chiara Lubich karizmája.
Az elmúlt időszakban is tagja voltam a képviselő testületnek, a Család
Munkacsoportban láam el segítő feladatokat. Köszönöm mindenkinek
az eddigi együműködést, és a bizalmat mellyel beszavaztatok a következő ciklusra. A szavazataitok által a Liturgikus Munkacsoport vezetője
leem. Köszönet érte. Hála Akli Istvánné Jutka eddigi áldozatos munkájáért, egy jól szerveze munkacsoportot vehetek át. Számítok mindenki
segítő szeretetére, hogy közösségben, együ alakítsuk, formáljuk és Istenhez egyre közelebb vihessük imáinkat. Az előünk álló feladatokhoz
kérem a Rózsafüzér Királynéja közbenjárását!
Bőjthe Balázs
1966-ban szüleem Budapesten. 25 éve vagyok házas. Feleségem Bokros Vera, hiant tanít gyerekeknek a plébánián, együ a Karitász csoportot vezetjük. Három nagykorú
gyermekünk van, Orsolya, Máté és Péter. Nyomdai fényképész a végzeségem, jelenleg graﬁkus operátorként
dolgozom egy digitális nyomdában.
Capdeboné Szabó Viktória, jegyző
1976-ban szüleem Budapesten. Férjemmel, Ákossal 1999ben kötöünk házasságot, gyermekünk Domonkos. Végzeségem agrárközgazdász, angol szakfordító és hitoktató.
2007-ben kezdtünk erre a plébániára járni gyermekünk
ovis hianja kapcsán. A képviselő-testületben 2009 óta
jegyzői feladatot látok el. A plébánián a Kommunikációs
csoport felelőse vagyok. Igyekszünk a honlap, az újságunk és számos
további eszköz segítségével elősegíteni a hit és a szeretetkapcsolatok épülését plébánián belül, „egymás közt”, és kinyitni kapuinkat és vinni az
örömhírt a külvilág felé is. Hitoktatóként a katekumen csoport felkészítésében veszek részt, és nagy öröm számomra, hogy a „hit– és erkölcstan
oktatás” keretében taníthatom a Szent István Gimnázium hetedikeseit is.
18
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Markó Máté, világi alelnök
1984-ben szüleem. 7 éve vagyok házas és három gyerekünk születe eddig: Matyi, Mári, Misi. Építészmérnökként
dolgozom egy kis vállalkozásban. 2007-ben kezdtünk erre a
plébániára járni. Azóta folyamatosan éljük át a közösség
alakulását, formálódását. A mostani képviselőtestületben is
világi alelnökként vállaltam szolgálatot.
Molnárné Janecskó Elza
1960-ban szüleem, férjem és egy felnő 25 éves gyermekem van. 2007 óta járok a Plébániánkra. Nagyon boldog
vagyok és hálás, hogy az Úr engem is kiválaszto, hogy
báránya legyek Károly atya vezee közösségnek, és főleg
annak, hogy Károly atya megismertee velem a Fokoláre
mozgalmat, melynek elköteleze tagja lehetek. Megtaníto
a Jóisten szeretni, elfogadni az embereket hibáikkal együ, és megtaláltam azt, amit sokáig kerestem: az Istent. Másodszor is érezhetem a testvérek szeretetét, mert 5 évre újra lehetőséget biztosítoak, hogy Kulturális csoport felelőseként szolgálhatom az Urat.
Nagy Károly, plébános, a KT egyházi elnöke
Születe Úriban, 1949. augusztus 29., szentelték Váco,
1974. június 23., inkardinálva a főegyházmegyébe 1993.
Hitoktató-káplán Izsákon 1974-79, Kecskemét főplébánián
1979-90, (plébániai kormányzó ugyano 1987-89).
Plébános Bp.-Pestszentlőrinc-Szent László plébánián 19902007, Budapest Thököly úti Rózsafüzér Királynéja plébánián 2007-től. Esperes 1995-2005, püspöki helynök 1995-2010, pápai káplán
1999, a Katolikus Karitász országos igazgatója 2001-2007, é. esperes 2005-.
Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye honlapja
Dr. Zsombok György
1951-ben szüleem Budapesten. Nős vagyok, öt gyermekem és kilenc unokám van. Vegyészmérnök és villamosmérnök vagyok, 38 éven át dolgoztam a Budapesti Műszaki
Egyetem Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékén. 2013.
decembere óta nyugdíjas vagyok. 35 éve járunk feleségemmel a Rózsafüzér Királynéja templomba. Hosszabb kihagyás után most ismét KT-tag leem Károly atya „ráhatására” és ʺhátha
tudok valami hasznosat tenniʺ - alapon - elsősorban a cigányságért - ezért
is vállalkoztam az evangelizációs témára is.
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Élő rózsafüzér Budapest körül
„Maradj mindig velünk, ha útra kelünk.
Őrizd életünk minden nap, minden nap!”
Az élő rózsafüzér zarándoklat lehetőséget ado arra, hogy együ imádkozhassunk Budapestért. A mi kis csoportunk, amely közel 100 főből állt, Csillaghegy és Máriaremete szakaszát választoa, mely 20 km, és hegyenvölgyön, lakótelepen vezete át.
Kereszel, zászlóval, Mária szoborral indultunk, közösen imádkoztunk
rózsafüzért, s énekeltünk éneket az Úrnak. Célunk, hogy közösen hirdessük az Örömhírt a város lakóinak. A nézelődő emberekből különféle érzést csaltunk ki, hogy ﬁatal és öreg lelkesen dicsőíti az Urat.
Remélem, hogy szeretetünk rájuk is áerjedt… A zarándokút nehezebb
szakaszain egymásra ﬁgyelve, segítve haladtunk. Közös beszélgetésünk
során megnyílt a szívünk egymás felé, kibeszéltük örömeinket, bánatainkat, vágyainkat. Igehirdető utunk során betértünk valamelyik templomba
egy-egy imára, énekre, o szerető plébániai közösség fogado bennünket, túláradó szereteel.
Számomra ez a nap lehetőséget ado arra, hogy odahelyezzem az egész
életemet a Mennyei Édesanyám elé. Kérem továbbra is a Szűz Anya segítségét, hogy Isten tetszésére tegyem a feladataimat. Hálát adok az Úrnak, ezért a szép napért. Ámen. /Homoki Klára/
Szívből örültem, amikor lelkes csapatunk, május 17-én, hatodik alkalommal elindult plébániánkról az Élő Rózsafüzér zarándoklatra, hogy
imánkkal mi is átöleljük Budapestet.
Imáinkat, énekeinket összefűzve a rózsafüzér szemeihez hasonlóan,
úgy éreztem, hogy o akkor, az élő egyházat képviseltük.
Csodálatos lelki élmény volt, de úgy is, mint egy szép tartalmas kirándulás. Mindenkit buzdítok és szereteel hívok a jövőre vonatkozóan az
Élő Rózsafüzér zarándoklaton való részvételre. Hiszem, hogy a hitem a
rózsafüzér elmélkedő imádkozásával újra és újra megújul.
Ehhez kérem a Rózsafüzér Királynéja közbenjárását magam és mindenki számára. Ámen
/Akli Jutka/
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Gyalogtúra a Bükkben
A XIII. század igen izgalmas
és harcokkal küzdelmes kora a magyar történelemnek.
De ezekben a nehéz években is gyarapodott az egyház: sorra települtek le és
fejlődtek a szerzetesrendek
Magyarországon.
1232-ben II. Kilit egri püspök apátságot alapított a
Bükk vadregényes erdejében, Bélháromkúton.
A ciszterci szerzetesek a
Pilisből érkeztek, hogy felépítsék, megóvják és felvirágoztassák az apátságot, a kolostort és a környező falut. Ma a települést Bélapátfalvának hívják
és zarándokok, kirándulók sokaságát vonzza a táj szépsége és az apátság
ódon falaiból áradó nyugalom és méltóság.
A ROKI kis csapata erre a
gyönyörű erdőkkel, kies
sziklákkal, forrásokkal és
patakokkal gazdag tájra
indult kirándulni Károly
atya vezetésével, május
utolsó napján. Rövid apátsági, majd „szabadtéri”
imádság után a Bélkő sziklacsúcsát tűztük ki célul.
Az erdő neszei, a májusi
természet harsány szépsége, a sziklák- és kőzetek hihetetlen változatossága mindannyiunkat elvarázsolt. Csendes beszélgetések, anekdotázás, imák fűszerezték az utat, amit
szikrázó, szívet melengető napsütés koronázott meg délutánra.
Ezt a különös, csodákkal teli napot egy zsíroskenyér vacsora zárta Egerben,
a Szépasszony-völgyben.
A zarándoklat-kirándulás után sokunkban fogalmazódott meg, hogy milyen jó lenne, ha a ROKI nagy családjából még többen csatlakoznának ehhez
a lelkes, természetjáró kis csapathoz. Várunk és hívunk Titeket is!
/Burányi Zoltán/
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Virágzó plébánia
I a tavasz, a jó idő. Ohon már kivirágoztaam az erkélyt és ezen felbuzdulva gondoltam, lehetne a plébánián
is virágosítani. Hadd lássák az emberek, hogy nem ʺcsakʺ az élet virágzik
a plébánián, hanem a környezet, a
kert is. Én először csak két láda muskátlira gondoltam, beszéltem Károly
atyával és a végére már 5 ládánál tartounk. Aztán a FEFO tagokkal kezdtük el a közös gondolkodást és a végén arra jutounk, hogy egy szombat
délután fogunk kertészkedni. Természetesen
voltak nehézségek, de szereteel, egymásra
ﬁgyeléssel sikerült mindent megoldani és végén jó pár helyre kerültek balkonládák, virágcserepek. Megszépült a plébánia udvara is.
Nagyon boldogan mentem haza azon a szombat délutánon. Olyan jó, hogy egy kis parányi
ötletből ilyen szép, nagy közösségformáló,
szeretetet és türelmet gyakorló összejövetel
sikerült. Minden nap a Thököly úton járok
busszal a munkába menet és olyan jó bekukkantani a plébánia udvarra, látni az azóta is
szépen virágzó növényeket. Köszönöm mindenki segítségét!
/Bicsákné Margitka/
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JÚNIUS

Lindmayer
Miklós
diakónusszentelése:
Jún. 14.

NAPTÁRUNK

8. Pünkösd
Hittan évzáró szentmise (Te Deum)
9. Máriaremete (Egyházmegyei „juniális”)
12. FEFO
14. Esztergom (Diakónus- és papszentelés)
21. Kerékpár túra
22. Úrnapja (Körmenet!)
28. Gyalogtúra
30 – 1. Balatoni kerékpártúra

JÚLIUS
9-13. Fokoláre lelkigyakorlat
(Máriapoli)
27. Nagyszülők megáldása

AUGUSZTUS
4. Egész napos szentségimádás
9-13. Plébániánk felnőtt lelkigyakorlata
15. Nagyboldogasszony (Kötelező mise!)
20. Szent István király
28. „Mindenki születésnapja”

SZEPTEMBER
6. Zarándoklat
7. Hittan évnyitó (Veni Sancte)

OKTÓBER
3. Templomunk felszentelésének 99. évfordulója
4. Templomunk búcsúja
(A Rózsafüzért Imádkozók V. Országos Találkozója)
5. Terményhálaadás
7. Rózsafüzér Királynője ünnepe
11. Túra
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Evangelizációs csoport (EVACS) – életjel!
Hívjuk-várjuk lelkes, azaz „Lelkes” testvéreinket!
„Minden kereszténynek kitüntető feladat tehát, közreműködni abban,
hogy az egész földkerekségen megismerjék és elfogadják az emberek az
üdvösség isteni üzentét.” (Apostolicam Actuositatem 3.)
Jézusnak nagyon egyszerű kérései és feltételei voltak:
- „Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.” (Mk1,15);
- „Szeressétek egymást! Amint én szere?elek benneteket...” (Jn 13,34)
- „Adjatok, és akkor ti is kaptok.” (Lk6,38);
- „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.” (Mk16,15)
Az új képviselő-testületen belül megalakult az Evangelizációs csoport,
amely a felsoroltak közül a negyedik jézusi kérésre összpontosítana.
Jézus egészen pontosan fogalmazo: mozduljatok! Azt mondta, hogy
„menjetek”, nem pedig „üljetek le” és hirdessétek az evangéliumot. Azaz
nem maradhatunk nyugodtan a padjainkban, székeinken, megszokokényelmes környezetünkben, hanem ki kellene mozdulnunk magunkból.
Kell? Dehogy „kell”! Lehet! Amíg csak a mi akaratunk az evangelizáció,
egy elvárást teljesítünk, egy feladatot végzünk, addig úgysem lesz belőle
semmi. Mert nem lesz jó-ízű az a hír.. ..
Amikor majd úgy megtelünk a mondanivalóval, hogy nem bírjuk visszatartani, akkor meg úgyis elmondjuk: mint ahogy a bögre túlcsordul...
Nem szócsövek akarunk tehát lenni, akiken átsuhan a hír, hanem olyanokká szeretnénk válni, akik megtelnek vele és ’nem bírnak’ magukkal.
Éppen ezért belátható, hogy ha a negyedik jézusi kérésre válaszolni szeretnénk, az első három sem léphető át. Mint mindent, ezt is magunkon
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kell kezdenünk: hinni, megtérni,
szeretni a ’célszemélyeket’ is, s
adni: időt, energiát, információt,
anyagiakat.
Első összejövetelünkön ötletbörzét tartounk a lehetséges feladatokról és módszerekről, és elkezdtük építeni az egységet csoportunkban. Hiszen a zsinat tanítása
szerint nagy szükség van közösségben végze evangelizációra: „A
közösségi apostolkodás azért is nagy jelentőségű, mert az apostolkodás
mind az egyházi közösségeken belül, mind bizonyos környezetekben
gyakran megkívánja az erők egyesítését”. (Apostolicam Actuositatem 18.)
Ferenc pápa is sürgeti, hogy lépjünk
ki a plébánia falai közül: “Minden
közösség akkor „felnő”, amikor
megvallja hitét, örömmel ünnepli azt
a liturgiában, megéli a tevékeny szeretetet és szüntelenül hirdeti Isten
igéjét, kilépve saját háza tájáról, hogy
elvigye
a
„perifériákra”
is,
különösképpen azoknak, akiknek
még nem volt alkalmuk megismerni
Krisztust. Hitünk szilárdságának mértéke egyéni és közösségi szinten abban is megmutatkozik, hogy mennyire tudjuk átadni másoknak, terjeszteni, szeretetben megélni, tanúságot tenni róla mindazoknak, akikkel
találkozunk és együ járjuk az élet útját”
(Ferenc pápa: „Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet!” Üzenet a
2013. évi missziós világnapra)
Rengeteg a tennivaló, a munkáskéz kevés – de a Lélek majd csak megmutatja, mit, mikor és mennyit tegyünk. Olyan jó lenne eljutni oda, ahová
Szent Ferenc eljuto. Ő még egy mandulafát is megszólíto télen:
„Testvérkém, beszélj nekem Istenről!” S a mandulafa virágba borult...
Pintérné Gajári Andrea és dr. Zsombok György
/Az Evangelizációs csoport felelősei/

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Pappá szentelési évforduló
Károly atya! 40 éve, 1974. június 23-án szenteltek pappá. Mi jut először eszedbe „a 40 évről”?
- A 40 évről az jut leginkább eszembe, hogy
Istennek legyen hála, meg hogy hihetetlen,
hogy már 40 év elszaladt! Nem túlzás, a 40 évről egy 40 kötetes könyvet lehetne írni - csak a
csodákról, amik történtek. Nagyon örülök a 40
évnek, úgy ahogy volt, minden benne: öröm,
fájdalom. Sokan halloák már tőlem: ha megkérdezik, hogy mi újság vagy hogy vagyok,
mindig azt szoktam felelni, hogy nálunk mindig húsvét van, ami annyit jelent, hogy
„szenvedés, halál, feltámadás”. A 40 év ala
mindből juto bőven, de érdekes módon, ha
visszatekintek, a feltámadás van az első helyen. Általában a jó marad meg az emberekKároly atya 1974. jún. 23.
ben, és nekem is rengeteg szép és jó élményem
van, az a sok-sok kegyelem, amit Istentől kaptam, és azokból sok mindent föl is tudtam használni. Úgy érzem, sokaknak tudtam segíteni, vagyis közvetíteni feléjük Isten üzenetét, gyógyító
szeretetét, a Szentlélek vezetését, irányítását. Ez az öröm van bennem a
40 évre visszagondolva, hogy Isten választo ki, használni akart engem,
és a 40 év ala sok mindenre használt
is, sokakhoz küldö, sokaknak állhaam rendelkezésére, és ez azzal az
örömmel tölt el, hogy nem volt fölösleges ez a 40 év! Örülök, hogy pap
leheem!
Mi is örülünk! Honnan van benned Károly atya az a töretlen lelkierő, lelkesedés, ami a problémákon, nehézségeken
mindig tovalendít, és mindig optimizmussal tölt el?
- Az ad erőt, hogy tényleg látom, hogy
van értelme csinálni. Van értelme küszködni, szenvedni, akár egy-egy emberrel kapcsolatban is. Például van olyan,
2014: „Istennek legyen hála!”
hogy egy embert szeretnék megmente28
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ni, „megtéríteni”, de sokszor van, hogy ez nem sikerül, nem tér meg, akit
én szeretnék, de helyette Isten küld hármat is vagy ötöt is, hogy „Tessék,
íme, őket bízom rád.”, és ők pedig hagyják magukat megmenteni (vö. ApCsel), örülnek, hogy közelebb segíthetem őket az egyházhoz, Jézushoz, Istenhez akire ők is vágytak már, csak
nem tudták, hogy mi (illetve
Ki) hiányzik nekik.
Mit tartasz papként fő feladatodnak, küldetésednek?
- Keresztelő Szent János lefejezésének napján szüleem,
és ez végigkíséri az életem.
Ő o akkor befejezte, én pedig folytathatom az ő művét.
Egyrészt szigorúan, határo- Váci székesegyház: az együtt szentelt atyák
zoan képviselni Isten üzenetét, és minél többeket Jézushoz vezetni, „átadni őket” Neki. Tehát nekem is „előkészítő” szerepem van, mint Keresztelő Jánosnak, a többit Jézus csinálja, én csak annyit teszek, hogy Jézushoz küldöm az embereket,
Jézusra bízom őket.
Károly atya! Köszönjük, hogy hűségesen kitartottál Jézus mellett 40 éven
át! Kívánjuk, és imáinkban kérjük, hogy még nagyon sokakat/sokunkat
tudj Jézushoz elvezetni, Jézusra bízni! Adjon ehhez neked az Úr sok erőt és
árasszon el bőségesen kegyelmeivel!
- C.V. -

A szentelési szentmise

Felszentelve

Első szentmise Úriban

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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A Te feladatod
Hiábavaló a küzdelmed
Ne hidd, hogy
Az életnek szándéka van Veled
Mindig tudd, hogy
Egyedül vagy
Hogy nem számíthatsz senkire, és
A szeretet is csak egy nagy átverés
Senki nem lesz büszke Rád, és
Hazugság, hogy
Érdemes élni
És soha nem lehetsz igazán boldog
Majd cserbenhagynak a barátaid
Becsaptak, amikor azt mondták, hogy
Minden fájdalom elmúlik egyszer
Vigasztaljon a tudat, hogy
Milliónyi ember a Földön
A sok szenvedés ellenére
Ugyanebben hisz
A rosszat jóra változtatni
Nem tudod
Ne hidd, hogy
A sorsot megfordítani
A Te feladatod
(És most alulról felfelé is olvasd el a sorokat!!!)
ÚJJÁSZÜLETIK TEMPLOMUNK
RÓZSAABLAKA
Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye és Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala támogatásával megkezdődö templomunk 17 éve megsemmisült rózsaablakának rekonstrukciója. A még hiányzó közel négy
millió forinthoz kérjük a kedves testvérek nagylelkű adományait!
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Imádkozzunk!
A Pápa júniusi imaszándékai:
Egyetemes: Hogy a munkanélküliek
megkapják azt a támaszt és foglalkozást,
amelyre szükségük van ahhoz, hogy méltó
módon éljenek.
Az evangelizálásért: Hogy Európa újra
megtalálja keresztény gyökereit a hívők
hitének tanúságtétele folytán.

A Pápa júliusi imaszándékai:
Egyetemes: Hogy a sport gyakorlása mindig alkalmul szolgáljon emberi testvériségre
és növekedésre.
Az evangelizálásért: Hogy a Szentlélek
támogassa azoknak a világiaknak a munkáját, akik a szegényebb országokban hirdetik
az evangéliumot.

JÚNIUS „Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig. (Mt 28,20)
ÉLETIGE

JÚLIUS „Mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön és úgy
kérik, megkapják Mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a
nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt18,19-20)
A plébános imaszándékai a rózsafüzér csoportok részére:
JÚNIUS
ÖRVENDETES
- Papokért, papi hivatásokért
VILÁGOSSÁG
- Hála a hittanórákért
FÁJDALMAS
- A Jézus Szíve tisztelet terjedéséért
DICSŐSÉGES
- A nyári szünet, szabadságok tartalmas, léleképítő kitöltéséért

JÚLIUS
ÖRVENDETES
- A nagyszülőkért, hogy igazi szeretettel tudják segíteni gyermekeiket, unokáikat
VILÁGOSSÁG
- A nyári szünet, szabadságok tartalmas, léleképítő kitöltéséért
FÁJDALMAS
- Közösségünk testi-lelki betegeiért,
gyógyulásokért
DICSŐSÉGES
- Templomunk szépítőiért, az adományozókért

A KERESZTSÉG SZENTSÉGÉBEN RÉSZESÜLTEK
♦
♦
♦
♦

Palócz Huba
Palócz Lilla
Tihanyi Liliána
Tihanyi Boldizsár

♦
♦
♦

Németh Lőrinc
Németh András
Simon Balázs
András
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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SZENTMISÉK RENDJE
RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNÉJA
TEMPLOM
(XIV. Thököly út 58..)

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

VKLMNOKP:
de. 10 óra és este 6 óra
HGHIJKLMNOIOL
Sze. és Szo.: reggel 7 órakor
H, K, Cs. és P.: este 6 órakor
Urnalátogatás
A szentmisék előtt és alatt

T  

  

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

S

:

♦ Plébániai

közösségünk havi közös
szentségimádása: minden

M ! N""# $
K%& '$

elsőpénteken - az esti mise után

(VII. Damjanich u. 50.)

♦ minden

Vasárnap és péntek
reggel 8 óra

szentmise után ½ 8-ig (csendes)
♦ minden hó 2. kedd este fél 9-től fél 10-ig
(gitáros énekekkel)

EGÉSZNAPOS
SZENTSÉGIMÁDÁSUNK:

AUG 4.

♦ minden

Örömmel fogadjuk, ha kb.
150 Ft adománnyal hozzá tud
járulni újságunk előállítási
költségeihez.

hó 2. vasárnapján:

de. 11 órától engesztelő imaóra

K R I :
♦

JÉZUS
TÉGED IS
VÁR!

további péntek este:

Minden kedden, pénteken és minden
első vasárnap du. 5 órától

G :
♦a

szentmisék előtt vagy az atyával
előre egyeztetve külön időpontban is

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