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A MEGTESTESÜLÉS FOLYTATÓDIK 
 
 
 

„Ő jön el, hogy szabadulást hozzon nektek.” (Iz 35,4)  - A decemberi életige cseng 
sokszor a fülemben, szívemben, ezekben a napokban. Nem „csak” kétezer évvel 
ezelőtt jött el, nem is csak majd a világvégén fog eljönni, hanem a jelenről állítjuk 
ezt! Karácsonykor is, és minden nap. Ez a kereszténység legnagyobb öröme. Ő itt 
van. Velünk az Isten! 
Ma is meg tud testesülni, és meg is akar. A szentáldozásban Krisztus Testét vesz-
szük magunkhoz. De megtestesül kölcsönös szeretetünk által is. Amikor megéljük 
a „szeressétek egymást”, valóságosan jelen van, köztünk van. 
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Szállást kerese� és talált a Szent Család sok családban 

Az ünnepet a Szeretet-Isten hozza, ajándékozza. Karácsonykor is – hiába a 
sok, drága ajándék, a finom ételek – akkor vagyunk igazán boldogok, ha sze-
retjük egymást. És ne is hagyjuk abba, folytassuk minden nap, az újesztendő-
ben is, hogy Jézus megtestesülhessen, jelen lehessen köztünk, családjainkban, 
a házasságokban, plébániai közösségünkben…  
 Ennek megtapasztalását kívánom mindenkinek! 
                                                                                                                     -  Károly atya - 

Advent 1. vasárnapján érkezett 
hozzánk a ʹSzent Család ,́ egyene-
sen az oltárról. Szerencsésnek érez-
tük magunkat mert körünkben 
több napot eltöltött a kép és igye-
keztünk úgy élni, mint akiknél ked-
ves vendégek vannak. Adventi 
énekekkel, a hagyomány (Szent 
Család) megismerésével és az első 
adventi gyertya meggyújtásával 
ünnepeltünk.  /Kascsák család/ 

 

Köszönjük, hogy szállást adhattunk a 
Szent Családnak, kérjük a Jóistent, hogy ne 
csak egy napig, hanem egy egész évig ve-
lünk maradjon az Ő szellemük, reményük. 
Jézus, Mária, József! Legyetek példa-
képeink!  
Örülünk, hogy így - az otthonokban - is 
van lehetőség a közösséget építeni,        
szeretni egymást. 

/Török család/ 

GYERE, TÉGED HÍV! 
Ismerős mondat a szentírásból (Mk 10, 49). Istennek legyen hála, hogy az új 
tanévben, ill. az idei adventben is többen meghallották Jézus hívását. Évek, 
évtizedek után jöttek újra gyónni, vagy életüket rendezni (lelki beszélgeté-
sek), kezdtek el közösségünkbe, hittanokra járni… 
Karácsony, a születés ünnepe… Új év, új élet kezdete (is lehet)…Bátorság! 
Gyere, téged is hív!  
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A karácsony ünneplése a családban 

 

 

 

 

Már napokkal Karácsony elő� érdemes összeállítani a Szenteste 
forgatókönyvét.  
Minden családnál más-más lehetőségek vannak.  

 

♦ Kezdhetjük énekkel: Az imakönyvből a legismerteb-
bek: Mennyből az angyal (25. sz.), ill. 23., 29., 32. 
(Éneklés helyett fel is olvashatjuk, vagy lemezről hallgathat-
juk őket. ) 

♦ A Bibliából felolvassa pl. az édesapa   Jézus születés-
ének történetét. (Lukács evangéliuma 2. fejezet 1-20) 
vagy következhet a 21. ének: Dicsőség 

♦ Közös imádság (minden mondatot más-más családtag olvashat). Például:  
 Dicsérjük az isteni Igét, aki az idő kezdete előG már létezeG, és szá-

munkra időben születeG, és ujjongva kiáltsuk (közösen, minden  mondat 
után): Örvendezzék a föld, mert eljö'él közénk!                   

 1. Krisztus Urunk, Isten örök Igéje! Földre szállva örömmel árasztot-
tad el a világot, vidámítsd meg szívünket folytonos látogatásod ke-
gyelmével! Örvendezzék...  
 2. Üdvözítőnk, születéseddel megmutaGad, hogy Atyád hűségesen 
 megtartja, amit ígért nekünk, add, hogy keresztségi ígéretünket mi 
is hűségesen megtartsuk! Örvendezzék...  
 3. Égnek és földnek Királya, angyalaid meghirdeGék a békességet az 
embereknek, őrizd meg életünket a te békédben! Örvendezzék...  
 4. Urunk, azért jöGél, hogy mint igazi szőlőtő számunkra az isteni      
 életet teremjed, tégy minket benned élő szőlővesszőkké, hogy bő        
 termést hozzunk! Örvendezzék...  
 5. saját imák: amit a család szeretne megköszönni, vagy kérni...  
 6. Miatyánk, Üdvözlégy  
 7. Istenünk, Te évről évre megörvendeztetsz minket azzal, hogy Fi-
ad  eljövetelének ünnepére készülhetünk. Add, hogy mi, akik 
EgyszülöGedet nagy örömmel fogadjuk, mint Megváltónkat,     nyu-
godt lélekkel láthassuk meg Őt, mint Bíránkat, amikor eljön.   
Aki Veled él és uralkodik, mindörökkön örökké. Ámen.  

♦ Ének (lásd. fent)  
♦ Lehet még folytatni közös beszélgetéssel, karácsonyi versek olvasásá-

val (pl. Ady-versek)..., majd következhet  
♦ az ajándékok átadása, melyeknek nem az értékük fontos, hanem jelentésük!  

 
 
 

Egymásnak adott ajándékaink kicsiny, földies jelképei annak                       
az ajándékozó szeretetnek, amellyel Isten szeret bennünket. 
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Adven� lelki nap 

Az idén különleges 
volt a lelki nap, mert 
hajnali misével kezd-
tük, s délben már befe-
jeztük. A korai kezdés 
általában nehéz legtöb-
bünknek, viszont jó 
lelki ráhangolódást 
jelentett a közösségben 
meghallgatandó, illet-
ve megbeszélendő 
témákra. Pintérné An-
di Szűz Mária erényei-
ről beszélt, hogy mi az 

amit saját magunkra nézve követendőnek, kihívásnak érzünk, részletezve 
azokat. Zsombok Gyuri Ábrahámról, s az ő példájáról mesélt nekünk, külön-
böző ószövetségi történéseken keresztül illusztrálta, hogy hogyan használ 
bennünket - mindenkit! - az Isten, ha tényleg az ő országát akarjuk építeni itt a 
földön, s arra használjuk a kapott talentumunkat, hogy azt embertársaink ja-
vára fordítsuk a krisztusi tanítás szerint. Számomra ez az előadás azért volt 
különösen fontos, mert eléggé hiányosak az ismereteim az Ószövetséggel 
kapcsolatban. Végül Capdeboné Viki vetítéssel illusztrálva tartott előadást 
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KERESZTÉNY CSALÁD 

 
 

„Nemrégiben egy átlagos hétköznapon egy ötgyermekes családnál vendé-
geskedtem, s az éjszakát is náluk töltöttem. Másnap reggel szemem-szám 
elállt a csodálkozástól, mert olyasmit tapasztaltam meg, amit elképzelni sem 
tudtam volna. Már délután álmélkodtam egy sort, de a reggel mindent vitt. 
Délután az ragadott meg, ahogy a kisebb gyerekek (van két kiskamasz, két 
kisiskolás és egy ovis), teljesen maguktól abbahagyták a játékot (és még csak 
nem is egyszerre, hanem ahogy kinek-kinek eszébe jutott), előhozták és elké-
szítették a leckét, bepakolták a táskájukat. Mindezt szülői figyelmeztetés nél-
kül! Reggel pedig kevesebb mint egy óra alatt elkészült a két szülő és az öt 
gyerek – úgy hogy egy hangosabb szó nem esett, mindenki tudta (a kicsik is! 
teljesen önállóan!) a dolgát. Ilyen csendes reggelt egy-két gyerekes családok-
ban sem láttam még, pedig itt a hét személyre egyetlen fürdőszoba és egy 
falatnyi konyha állt rendelkezésre (plusz ugye én mint vendég a nyolcadik). 
Mégis mindenki el tudta intézni a dolgait, uzsonnát is kapott mindenki, sen-
ki senkivel nem veszett össze, nem stresszelt, nem morcogott. A szülők nem 
irányították csendőrként pattogó vezényszavakkal a reggeli forgalmat, az 
egy óra alatt ha kétszer csendesen terelgették annak természetes folyásában, 
mégis minden rendben ment. És ez nemcsak azért volt szép, mert pillanat-
nyilag, az a reggelt széppé tette, hanem azért is, mert biztos vagyok benne, 
hogy ebből a családból életrevaló, vagány gyerkőcök indulnak nap mint nap 
óvodába, iskolába, közlekedésbe, akik ismerik a „kötelesség” fogalmát, tud-
nak felelősséget vállalni magukért és a cselekedeteikért, és ez remény szerint 
felnőtt korukra is így lesz. Áldottak lesznek, és jövőbeli környezetük, család-
juk, munkahelyük is hálás lesz a szüleiknek azért, ahogyan nevelték őket 
kiskorukban.” (B.)  

Chiara Lubich egy könyvéről, 
amely az ima, az imádkozás 
fontosságáról szól. Szép volt az 
a megfogalmazás, hogy az ima 
lelkünk tápláléka, Isten-
kapcsolatunk záloga. Konkrét 
gyakorlati útmutatót kaptunk a 
szokásos nehézségekre, kérdé-
sekre vonatkozóan e témában. 

Ez az előadás is nagyon tetszett nekem, éppúgy, mint az előző kettő.  
 

Örülök, hogy részt vettem a lelki napon, s hálásan köszönöm az előadóknak 
hogy felkészültek, s megosztották ismereteiket. A kiscsoportos beszélgetések 
is érdekesek, építőek voltak.                                                                  - Pauer Márta - 
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Családkongresszus Máriabesnyőn 

Milyen volt életem első Családkongresszusa? 
Ha két szóban kellene összefoglalnom a 23. Családkongresszus lényegét, azt 
mondanám: öröm és felkészültség. 
Öröm, mert a házasság és a szülői hivatás csodaszép, jó ebben megerősíteni 
egymást, jólesik ezt újra végiggondolni és hálát adni érte. És felkészültség, 
mert remek előadásokat hallottunk a három nap alatt, amelyek tudással, ötle-
tekkel, javaslatokkal vérteztek fel minket, hogy „a világba visszatérve” szem-
benézhessünk a számtalan kihívással. 
Először vettünk részt ilyen jellegű találkozón – a férjemmel, Péterrel és az 
egyéves kisfiunkkal, Lackóval indultunk útnak. Talán merész vállalkozásnak 
tűnhet, de amikor megkaptam a meghívót, úgy éreztem, hogy ott a helyünk, 
és a szervezők is biztattak. Legkisebb ugrifülesként (három éve vagyunk há-
zasok) még kevés tapasztalatom van a családi életben, és csodálattal nézem a 
négy-, öt-, hatgyermekes (és sokunokás) házaspárokat. Meglepő módon 
azonban szinte nem is érződött ez a különbség; nagy nyitottsággal és befoga-
dással találkoztunk.) Mindenki barátságosan fogadott minket, egy kedves 
apuka jóvoltából még úgy is tudtuk hallgatni az előadásokat, hogy közben a 
kisfiúnk játszott a folyosón, mert kihangosították a teremben elhangzottakat. 
Volt idő ismerkedni, beszélgetni, de elcsendesedni is. Lehetetlen lenne ennek 
a színvonalas és tartalmas programnak minden fontos mozzanatát felsorolni, 
inkább néhány személyes benyomást szeretnék megosztani az olvasókkal, 
hátha másnak is javára válik. 
A kongresszus mottója a Magnificat volt, az örömujjongás. „Nagyot művelt 
velem Ő, aki hatalmas!” Bíró László püspök atya lelkesítő szavai megadták 
az alaphangot: milyen nagyszerű terve van velünk az Istennek, milyen ne-
mes hivatás, hogy a férfi és nő együtt tükrözi az Ő képmását! Adjuk tovább 
az örömhírt, ne a krízist emlegessük folyton, mert azzal csak elmélyítjük. Stel-
la Leontin atya pedig házigazdaként köszöntött minket. Szívet melengető 
gondolatai közül most csak egyet idézek fel: ahol az édesanya, ott van az ott-
hon. Ahol a Szűzanya van, ott a mi hazánk is!  
Természetesen nem dughatjuk homokba a fejünket, látni kell a mai helyzetet, 
a problémákat is – ebben segített Spéder Zsolt statisztikai körképe és Farkas 
Péter előadása, amelyben antropológiai és kulturális szempontok szerint ele-
mezte a társadalmi folyamatokat. Amit ebből kiemelnék: legyünk tájékozot-
tak, ismerjük meg alaposan Egyházunk tanítását és járjunk nyitott szemmel a 
világban! Vegyük észre, hogy milyen változások zajlanak (pl. erkölcsi relati-
vizmus, individualizmus, konzumizmus, gender-ideológia stb.) és tudatosan 
feleljünk meg ezekre krisztusi lelkülettel. Ha csak történnek velünk a dolgok, 
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M�G-

ha a hitünk gyerekcipőben marad, elso-
dor az ár. A válasz ott van (többek közt) a 
Familiaris Consoritio, az Evangelii gaudi-
um és az Amoris Laetitia lapjain, csak 
olvassuk már el! Nyilván az élő istenkap-
csolat és a bibliaolvasás mindennek az 
alapja, de szükség van a 
„továbbképzésre”, mert így tudunk tal-
pon maradni és másoknak is támaszt 
nyújtani. 
Ide kapcsolódik Tomka Ferenc atya elő-
adása, amely tovább bontogatta a Ferenc 
pápától kapott gyönyörű ajándékcsoma-
got, vagyis az Amoris Laetitia kezdetű 
apostoli buzdítást. Bár a könyv a polcomon van hónapok óta, még nem jutot-
tam messzire benne. Most viszont nagy kedvet kaptam hozzá, hogy elolvas-
sam! Vagyis hogy ne csupán elolvassam, hanem inkább alaposan átelmélked-
jem. Sőt, Feri atya leginkább arra biztatott, hogy ÉLJÜK, amit a pápa javasol – 
például a szeretethimnuszról szóló részben. Emellett ismét szíven ütött, hogy 
mennyire fontos a szexualitás valódi értelméről, szépségéről, Isten erről alko-
tott tervéről beszélni a fiataloknak. Ne a médiából, kortársaktól, „felvilágosító 
órákról” szerezzék az első benyomásaikat, mert az régen rossz. Felelőssé-
günk van, hogy egészen kicsi (óvodás!)koruktól kezdve beszélgessünk a sze-
xualitásról, szerelemről a gyermekeinkkel, merjenek kérdezni minket, mi pe-
dig legyünk felkészültek és hitelesek! A Gonosz nagyon erősen támad ezen a 
téren, nagy sebeket tud okozni… fontos, hogy mi lépjünk először, leplezzük 
le azt a sok hazugságot, amit manapság próbálnak elhitetni a fiatalokkal. (Pl. 
nem csak a hit érveit, de tudományos érveket is felsorakoztathatunk amellett, 
hogy miért jó a szexuális kapcsolattal a házasságkötésig várni.) Keresztény-
nek lenni nem maradi, hanem igenis modern és bölcs dolog!  
Visszatérő gondolat, hogy ezt a dokumentumot (és a pápa más megnyilatko-
zásait is) a maga teljességében kell értelmeznünk. Nem szabad egyes részeit 
kiragadnunk, mert akkor téves következtetésre jutunk.) Így kerül a helyére az 
igazságosság és az irgalom. Nekünk embereknek ez gyakran ellentmondás-
nak tűnik, pedig Isten számára az irgalmas szeretet és az igazság(osság) egy. 
Ezt a dilemmát igyekezett sok konkrét példával és világos beszéddel felolda-
ni Horváth Árpád jezsuita atya. Beszélt arról, hogy mi a megkülönböztetés 
lényege, hogyan lehet az egyes esetekben a helyes utat megtalálni, amely 
nem hazug, nem buzdítja a bűnös embert további bűnre, nem helyesli a rosz-
szat, de mégis felemeli őt, szereti mint személyt és esélyt ad neki a változásra, 
az Istennel való kapcsolat helyreállítására.  
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Berán Ferenc atya családegyházról szóló előadása is szépen továbbvitte ezt az 
ívet, és kitért a gyermeknevelés kérdéseire is. Saját életéből idézett fel megha-
tározó emlékeket, amelyek segítették őt a hitében. Néha egy-egy apró gesztus 
is nagyon kifejező (pl. a kenyér megáldása, mielőtt megszegik), és bár fonto-
sak a szavak, a szülők leginkább az életük példájával nevelnek. Szó esett ar-
ról, hogy bizony, időnként szükség van a büntetésre is, de ez sosem a sze-
mély ellen irányul, hanem a cselekedetet ítéli el. Tetszett az a megfogalmazás, 
hogy „a büntetés ne fal legyen (aminek fejjel nekimegy), hanem korlát.” Egy 
jelzés, hogy az illető rossz úton jár, de a célja a javítás, a helyreállítás. („Én 
sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél.”) 
Nagy öröm volt számomra Madocsai Bea előadását hallani az elvált, külön-
élő, újraházasodott hívők helyzetéről és a számukra szervezett lelkigyakorlat-
ról. Sajnos a mi családunkban is van, akit érint ez a fájdalom, és szeretném 
minél jobban megérteni, mit is élnek át és hogyan lehet mellettük állni, jól 
segíteni. Tehát szó sincs arról, hogy bárki is kisebbíteni akarná a válás okozta 
törést vagy „lejjebb akarná tenni a mércét”. Tudom, hogy mennyire törékeny 
az ember, és óriási hálát érzek, hogy Isten – minden gyarlóságunk ellenére, – 
megadta nekünk az örömteli házasság ajándékát. Ez a beszámoló is azt erősí-
tette bennem, hogy minden nap tennem és imádkoznom kell a házastársa-
mért, a családunk egységéért. 
A három nap során volt lehetőség kisebb csoportokban is megvitatni különfé-
le témákat, pl. hogy mit tehetünk családként az Egyházért, hogyan tudná az 
Egyház még jobban segíteni a családpasztorációt, hogyan tudjuk befolyásolni 
a kulturális-szociálpolitikai intézményeket, folyamatokat, kell-e vagy miben 
kell kompromisszumokat kötnünk hívőként stb. Építő volt egymás tapaszta-
latai, nehézségeit hallani! Egyik este élénk beszélgetés alakult ki a médiának a 
családra gyakorolt hatásáról Mohayné Keresztes Ilona és Krúdy Tamás veze-
tésével. Felszínre jött néhány pozitívum és sok-sok aggodalom, megválaszo-
latlan kérdés. Látszik, hogy van még mit tanulnunk ezen a téren, hogy tuda-
tosabban használjuk a média adta lehetőségeket. Okosan kell megfogalmaz-
nunk az üzenetünket, ha azt akarjuk, hogy a véleményünk eljusson az embe-
rekhez, és megértsék, elfogadják az értékeinket. 
Remek alkalom lesz erre a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, amelyet 
2020-ban Magyarországon rendeznek meg, s amelyre már most elkezdhe-
tünk készülni!) Fábry Kornél atya lelkesített minket személyes történetével, 
amely alapján igencsak magamba kellett néznem, hogy mit is jelent nekem az 
Oltáriszentség… Még csak néhány programpont és helyszín van meg, de ami 
a készületben a legfontosabb: fonjuk szorosra a kapcsolatot Jézussal, erősít-
sük meg hitünket az Eucharisztiában, áldozzunk minél gyakrabban, szervez-
zünk csendes vagy „műsoros” szentségimádást! Ha mi rendszeresen töltünk 
időt Jézussal kettesben, másképp fogunk élni, másképp fogunk erről a szent 
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titokról szólni, és ez ki fog hatni a környezetünkre, a társadalomra. 
A programban helyet kapott a mise és a szentségimádás is, így rögtön lehető-
ség volt hálát adni és a Jóistenre bízni új elhatározásainkat, illetve hallgatni 
Őt, hogy mire hív…  
Ezúton szeretném megköszönni a szervezőknek, az előadóknak a munkáját 
és mindenkinek a sok figyelmességet, biztatást, mosolyt, az őszinte beszélge-
téseket, azt, hogy vigyáztak Lackóra, amikor szükség volt rá, – hogy része 
lehettünk ennek a nagy családnak. Remélem, jövőre is részt tudunk venni! 

 
 

- Elekné Fábián Kriszti - 

„Ne a hóban,  csillagokban, 
ne ünnepi foszlós kalácson, 
ne díszített fákon, hanem    
a szívekben legyen  
karácsony!”  

(Szilágyi D.) 
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Decemberi életképek 

KARÁCSONYI DAL 
 
December végén mindig van egy nap 
Mikor az ember ajándékot kap 
A szeretet ünnepén 
A szemekben kigyúl a fény 
Mért nem, ó, miért nem 
szinte érthetetlen 
Mért nincs minden áldo+ nap karácsony 
 
A szeretetnél nincs nagyobb erő 
Ez minden évben egyszer érthető 
Ha ez az igazság 
Legyen hát világosság 
Mért nem, ó, miért nem 
én csak azt nem értem 
Mért nincs minden áldo+ nap karácsony 
 
Ha ez az igazság 
Legyen hát világosság 
Mért nem, ó, miért nem 
én csak azt nem értem 
Mért nincs minden áldo+ nap karácsony 

(Fonográf) 

A 103 éves Viola néni is készül 
az  
ünnepre 
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Sok levelet adtak egymásnak a 
testvérek az adventi postaládán, 
amik nagy örömmel töltötték el a 
feladókat és a címzetteket egy-
aránt, mert Isten végtelen szerete-
tét érezhették meg általuk. Ha mi 
így tudjuk szeretni egymást, hogy 
szerethet bennünket Isten?! 

 
 
 

HITVALLÓ MŰVÉSZEK  
sorozatunk keretében novem-
ber végén László Attila fiatal 
énekes-zenész volt a vendé-
günk. Attila szerénységével, 
természetességével, csodála-
tos énekhangjával nagy be-
nyomást tett minden résztve-
vőre! Köszönjük a szervezést! 

Adventben igyekeztem élni az újságban megjelent napi gondolatokat. 
„Dec. 8. csütörtök: Máriával együtt igent mondok a szent életre, melyet Isten te-
remt bennem.” 
Ki is mondtam az igent és elképzeltem, hogy milyen szép dolgok fognak velem tör-
ténni. :)) Ám  pont az igenem után telefonált anyukám, hogy elesett... Akkor tuda-
tosult bennem, hogy mit jelent most számomra igent mondani Isten akaratára. Újra 
kimondtam az igent. Az advent most nekem a szüleim ápolását jelenti, mivel apu-
kám is 88-éves és segítségre szorul. Külön öröm, hogy Balázs és a gyerekeink is rög-
tön kimondták az igent, beosztottuk mikor ki megy le (200 km távolságra laknak) 
egy-két napra segíteni. 
Nem könnyű ez az időszak  sokszor meg kell újítanunk  igenünket és újra felállni, 
ha elbuktunk, de öröm is, mivel Isten akaratát tehetjük! - Vera - 

„Az idei advent más, mint a többi. Talán a szentmise ajándékozás 
miatt, vagy  Ferenc pápa enciklikája miatt, nem tudom. Először 
az volt a szívemben, hogy szeretnék minden ajándék-
szentmisénken részt venni. Aztán úgy éreztem, nem szeretnék 
egy „fejezetet” sem kihagyni az enciklikából. Ma még annak is 
nagyon örültem, hogy olyan közel volt a csillag, szinte karnyúj-
tásnyira… Nagy hála van a szívemben!” 
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Hálát adunk a 2016-os évért 
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Egy „nyílt levél” illetve kérdés érkezett a plé-
bániai levelezőlistán: 
„Kedves ROKI-sok! Egy ismerős, részben vallásos 
család abortuszra készül. 
Ti mit mondanátok nekik? És esetleg mit nem? 
Azt tudom, hogy vannak lelkigyakorlatok abortu-
szon átessetteknek, vannak programok amik velük 
foglalkoznak..., de ti tudtok olyanról akik azokkal 
foglalkoznak akik még az abortusz előtt állnak? 
Édesanyám van most abban a helyzetben, hogy 
úgy érzi, hogy szólnia kéne valamit... de nehéz 
egy több évtizedes barátnőnek elmondani, hogy 
az unokájukat ne vetessék el amiatt, hogy felme-
rült hogy esetleg beteg lesz. 
A konkrét elérhetőségek, mondanivaló mellett 
megköszönjük az imákat is, mind a családért, 
mind édesanyámért, hogy legyen bátorsága fel-

hívni a figyelmüket az élet értékére. 
Az idő sürget... pár nap, max 1-2 hét van a baba megmentésére. Köszönettel:” 

Az abortusztól 

A fenti levélre érkezett egyik választ az alábbiakban olvashatjuk, mivel a 
levél írója, aki egy kisgyermekes édesanya, nagyon sok értékes gondolatot    
összegyűjtött: 
„Nekem az alábbiak jutottak eszembe: 
 Értsük meg őket: megijedtek, félnek, ez természetes - az orvosok is nagy 
nyomást tudnak ilyenkor helyezni a szülőkre, szinte felelőtlennek állítják be 
őket, ha nem vetetik el a gyereket. 
Most ők egy beszorított, szűk látókörű kelepcében vannak, amiből menekülni 
akarnak és az abortusz látszólag  egy gyors, problémamentes megoldás. 
 Próbáljuk megérteni a konkrét félelmeket - mivel nem tudom, pontosan 
milyen betegség gyanúja merült fel, csak tapogatózom, de: 
- ha élettel összeegyeztethetetlen a betegség... ʺmilyen borzalmas lesz kihor-
dani, megszülni és aztán eltemetni...ʺ Igen, ez nagyon fájdalmas folyamat, de 
itt lelki békére találhat, aki ezt Istenbe kapaszkodva végigcsinálja. Több barát-
nőm, ismerősöm is átélte ezt a próbatételt és nagyon kegyelemteljes időszak 
volt az életükben. (Én ezt úgy írom, hogy nem tudom, hogy lehet ép ésszel 
túlélni, de hiszem, hogy akinek Isten ilyen próbatételt ad, annak ad hozzá 
erőt is.) 
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- ha pl. Down-szindróma gyanúja - ezek a gyerekek is nagyon sokfélék stbstb. 
BESZÉLJENEK legalább egy anyukával, akinek Down-os gyermeke van, kér-
dezzék meg tőle a lehetőségeket, nehézségeket... (ʺmegtanul-e majd írni, ol-
vasni? van-e esélye önálló életre stb. stb.?ʺ milyen alapítványok, támogatások 
vannak?ʺ) pl. http://downbaba.hu/ 
- más betegségnél is: drága műtétek kellenek, speciális gyógyszerek... kérdez-
zenek, beszéljenek olyan emberekkel, akiknek a hétköznapjaik rész ez, van-
nak alapítványok stb. 
- ʺcsúfolni fogják... nem fog tudni soha.....ʺ ʺmi lesz, ha nem tudunk majd 
gondoskodni rólaʺ.. szerintem jó, ha ezeket kimondják, ezek veszteségek, ez 
csalódás, ez fájdalom... De gondoljunk bele, hogy bárkit érhet autóbaleset stb. 
és akkor hiába volt addig a szavalóversenyen első stb. 
- ʺMilyen szörnyű élete lenne betegen...ʺ De így meg egyáltalán NEM fog élni. 
Sok beteg vagy állami gondoskodásban felnőtt gyermek is nagyon hálás 
azért, hogy élhet, és nem akarták ʺmegkímélniʺ ettől a lehetőségtől. 
 Tehát segíteni nekik kicsit megnyugodni, tágítani a látókörünket, kimon-
dani a konkrét félelmeket. Ha vallásosak, imádkozzanak azért, hogy Isten 
adjon reményt, erőt, vegye el a félelmeiket. Keressenek együtt egy valódi 
megoldást, amit jó lelkiismerettel vállalni tudnak! Lesznek támogatóik, csak 
merjenek segítséget kérni!!!! 
 Csodák is szoktak történni - sok esetben egészségesen születik a baba! Ezt se 
felejtsük el! Biztos ti is ismertek ilyen gyerekeket. Egyszerűen rossz lehet a 
diagnózis is - manapság az orvos is kénytelen védeni magát a perekkel szem-
ben, inkább rámondja, hogy ennyi-annyi %, hogy beteg lesz a baba, de utána 
ő mossa kezeit. Nyilván az anyuka, apuka meg halálra rémül és a nagy öröm-
hírből meg boldog várakozásból rémálom lesz. Lehet, hogy érdemes orvost is 
váltani! 
 Fel kell hívni a figyelmüket arra - nem ijesztgetni, de az orvosok ezt nem 
fogják elmondani!!! - hogy az abortusz súlyos lelki sebeket okoz, és ez olyan 
gyász, amit nem élhet meg, nincs test, amit eltemethet, sokan egész életükben 
nem tudnak megszabadulni a lelkifurdalástól, hogy a saját gyermekük halá-
lát okozták. (Még akkor sem, ha meggyónták.) 
Ezt úgy írom, hogy nemrég hallottam erről előadást, statisztikákkal alátá-
masztva.  
 Az anya teste-lelke már átállt ʺbabaváróʺ üzemmódba, nem lehet becsapni 
- ha a baba nem születik meg, az óriási veszteség. Látszólag ez a ʺműtétʺ meg-
oldás, de valójában rengeteg sebet okoz, egészségügyi kockázatai is vannak, 
de főleg a lelki szenvedés óriási, amit maga után hoz.  
 /Sokan évtizedekkel később döbbennek rá arra, hogy a már meglévő gyer-
mekükkel, párjukkal, önmagukkal súlyosan megromlott kapcsolat mögött 
valójában egy régi abortusz áll. Ha vannak testvérek, azokat is megviseli, 
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IMA és engesztelés az ÉLETÉRT 
2016. december 28-án, szerdán 18.30 – 21 óráig a Sziklatemplomban. 
Együtt imádkozunk az élet örömeinek és a család értékeinek felismeréséért, és az 
élettel szemben elkövetett tévedéseink, bűneink bocsánatáért. 
Kérünk mindenkit, aki családjaink és nemzetünk, vagyis életünk megtisztulásáért 
vállalja az együtt imádkozás és közös elmélkedés segítő megújulását, a sérüléseink-
ből való gyógyulás megsegítését, jöjjön el erre az ünnepre! (http://katcsal.hu/) 
- December 28. Aprószentek ünnepe. Ilyenkor nemcsak a Heródes által elrendelt 
gyermekgyilkosságokra gondolunk (Mt 2,13—16), hanem a rengeteg abortuszra is. 
E témában bőven olvashatunk az interneten is. Csak az abortusz szót kell beírni       
a keresőbe...  

még ha kicsik is (ʺúgysem értikʺ) - olyan szorongás lesz úrrá rajtuk vagy meg-
felelési kényszer... (ʺha beteg leszek, engem is kidobnak?ʺ)  
A párkapcsolatok 70%-a az abortusz után felbomlik vagy nagyon megromlik, 
alacsony önértékelés, rémálmok, öngyilkosság gondolata sokaknál megjele-
nik, állandó feszültség, állandó szégyenérzet stb stb). / 
 

Nyilván ezt nem kell mind felsorolni, és nem ismerem a konkrét személyeket, 
helyzetet....bölcsen, megértően lehet csak ezt kezelni, de mindenekelőtt meg-
hallgatni őket, támogatóan mellettük állni és aztán néhány biztató szót, taná-
csot elmondani, ha vevők rá. 
 MI pedig nagyon erősen fogunk imádkozni, hogy adjon bátorságot nekik 
az Isten és igent tudjanak mondani a gyermekükre!    / Kriszti / 
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„Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül.” mondta Jézus (Mk 16,16) 
Egy baráti pár érdeklődött a keresztszü-
lők feladatáról tőlem, mert tudták, hogy 
többszörös keresztapa vagyok, és azt is, 
hogy Veronikával együtt a hittel ismerke-
dünk. 
Először az ugrott be, amit nekem vála-
szolt  „mit vársz tőlem” és „miért én” kér-
déseimre keresztlányom apja. Gondos-
kodj a gyermekünkről, ha velünk bármi 
történik, és azért, mert az ismerőseink 
közül szülőként, mindketten egyedül rád gondoltunk és benned bízunk. Az-
tán eszembe jutott, hogy a keresztségkor is vannak fogadalmak, hasonlóan, 
mint a házasságkötéskor. Itt lehet segíteni a fogadalmak teljesítésében a szü-
lőknek: „a szülő megvallja hitét és vállalja a gyermek vallásos nevelését”. 
Emlékeztem, hogy a szülők nevelő szerepe elsődleges, így máris kisebb a fe-
lelősségünk, mint keresztszülő, de azért felvetettem a témát lelki vezetőmnél, 
mert hiányosságokat éreztem a saját ténykedésemben. A kereszt- vagy bér-
maszülők feladata a szülőkkel együtt támogatni a fiatalt a hitbeli fejlődésben, 
írja Tomka Ferenc. A keresztszülő olyan keresztény, aki alkalmas a nevelő, 
példamutató feladatra, mert például hite szerint él, meg van bérmálva és el-
múlt 16 éves. 
„Advent 2. vasárnapján Keresztelő János lép színre. Igen fontos, hogy Keresz-
telő János mintájára merjünk fellépni és szavaink, magatartásunk mutasson 
előre Jézus Krisztus felé, függetlenül attól, ki hogyan vélekedik róla” írja Sán-
ta János az Adoremusban. 
Advent közepén járunk. Az ajándékokkal vagyok elfoglalva vagy azzal, mit 
adok tovább? 
Volt néhány ötletem. Például Mindenszentek és Halottak napja fényeinek 
magyarázata a Halloween tökök árnyai mellett vagy személyesen részt venni 
a keresztlányom májusi elsőáldozásán illetve a keresztelés előtt álló unoka-
öcsém szüleit buzdítani egy Betlehem és egy Pásztorjáték megtekintésére Ka-
rácsony közeledtével.  
A fentieket végiggondolva azt hiszem, már tudok válaszolni az eredeti kér-
désre. Keresztszülőként azon leszek, hogy a hitbeli támogatást türelmesen és 
Istennek tetsző módon folytassam.                                                                      

 
- KT - 

Keresztszülői hivatás 
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Kovács Barnabás: 
ÖNTELT LÉTÜNK HALÁLDALA 
 

Szívóhatás és tolóhatás 
Az erők kiegyenlítődnek 
Nem leszek én már sohase más 
A kérdések azok már régen eldőltek 
 

A valami van mégis izgat 
Noha a semmibe gázolni jó 
Az elme zárt körben mit se firtat 
S kimondhatatlan a kimondott szó 
 

Egyensúly – mondom az ördögömnek 
Bár tudom róla, hogy elveszejt 
Hiszen a békék is embert ölnek 
S a tökéletes is csak selejt  
 

És mikor a hullám a hátára vesz 
A vég felé sodor, kiegyenlít 
Az én, mely lényemre púpot növeszt 
Rám mosolyog s a mélybe merít 

Farkas Mariann: Advent 
 

Máriácska, csengőszó, 
giling-galang, 
kezdődik a híradó. 
Közhírré tétetik, 
tudja meg mindenki, 
Megváltó születik. 
 

Máriácska kipp-kopp, 
ki kopog? 
Égi hírnök hírt hozott. 
Anya leszel, édesanya, 
Szentlélek lesz, ki elhozza. 
Harmat cseppje megérint majd, 
pirkadatból újra virrad. 
 

Kezdődik egy új világ, 
várva-várjuk Isten Fiát. 
Atyánknak lesz ismerője, 
ha tudni akarsz, 
kérdezz tőle. 
 

Máriácska, világ anyja, 
szíved alatt Isten Fia. 
Engedted, hogy megkeressen, 
bekopogjon, megszülessen. 
Szállást adtál önmagadban, 
egybe forrva. 
 

Várandós vagy Mária, 
kis magocska benned van. 
Ember lesz ki teremtett, 
testet ölt a szeretet. 
Szűzi méhed Mária, 
Istennek élő temploma. 
 

Eljő az Úr, itt van benned, 
ajándéka vagy a kegyelemnek. 
Rád tekintek Édesanya, 
hordozó vagy, aki tudja. 
Öröme a nagyvilágnak, 
Istenszülő szép szolgája. 

Máriácska te tanítasz, 
nyíljak meg az Igaz Szónak, 
Isten szava éljen bennem, 
adventemből megszülessen. 
Megváltónkkal együtt éljek, 
hírét vigyem sötét éjbe. 
 

Megszületik 
kiben-kiben, újra-újra, 
várjad ember, várjad újra. 
Máriácska testét adta, 
lélekből lesz lélek újra. 
Örömhírnek hajnalánál, 
újra itt van, újra szolgál. 
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  Kegyes volt hozzánk Minden Idő Felelőse mikor kirándulni indultunk      
decemberben – a Templom népe és én, a szkeptikus. Harmincévi házasság 
után keresztelkedni készülő feleségem elérte, hogy jegyet lyukasszak; szinte 
láttam kis ördögömet amint képére fagy a vigyor. 
  A leányfalui Határcsárdánál szálltunk le a távolsági buszról, melyről kide-
rült, hogy Szentendréhez tartozik – aztán visszasétáltunk egy megállót. Sike-
rült rájönnöm ennek titkos okára: az volt a cél, hogy Károly atya lépésszámlá-
lója minél magasabb számot mutathasson a nap végén. 
  Szomorú és magányos eladó házak közül jutottunk a kopár téli fák alkotta 
erdőbe; némelyik görnyedt gerinccel meghajolt, mások keresztbe feküdtek a 
gyalogösvényen, míg többségük egyenesen nyújtózott az ég felé. Felváltva 
beszélgettünk s hallgattuk a csöndet, melybe belefért néhány madárka mon-
danivalója is – még a sár sem állhatta útját lépteink ritmusának. S közben 
mintha titokzatos szálak szövődnének; hallgatom az Úrangyalát, melyet, ha 
ismerném a szövegét, se mondhatnék igaz szívvel. S a bemutatkozás meg az 
Életige mondása közben alkotott kör ősi hókuszpókusza sem csupán ennyi – 
kívül, de mégis valamit megsejdítve fogadom el. 
  Megállunk az Álló-réten – Megálló rét? – aztán caplatunk fölfelé; a Vörös-
követ már csak a színe miatt is szívesen tapodom. És a kilátás: A parányi em-
ber szemben a Mindenséggel. Melybe hiába igyekszik belerondítani a civilizá-
ció – a Mű Mű marad. 
  Visszafelé versenyt cammogunk a sötétedéssel – még egy forrás is belefér. És 
végül a város – fura, majdnem elfeledtem, hogy benne az otthonom. Az atya s 
a többiek hívtak a plébániára, de a szálak még nem elég erősek, s bátran ráfog-
hattam: életem párja köhög, hát igyekszünk haza. De a lehetőséget – minden 
lehetőséget! – tényleg köszönöm. 

- Kovács Barnabás - 

Pilis, Vörös-kő 
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A CSALÁDOKÉRT 
Plébániai közösségünk rendszeresen segíti (lelkileg és anyagilag) családjain-
kat. Ennek sokféle módja van. 
- Pár hónap óta pl. egy idősebb házaspár havonta utal át  komolyabb összeget 
a családok segítésére. 
- Már többször beszéltünk arról is, hogy sokaknak van „törleszteni valója”! 
Pl. akik csak 1-2 gyermeket vállaltak, vagy abortuszuk volt… Ők segíthetnek, 
„szponzorálhatnak” olyan családokat, akik több gyermeket is vállaltak, nagy-
családosokat, rászorulóbbakat. 
- Vannak, akiknek nem adatott meg a gyermekáldás. Ők örökbe fogadhatnak 
– fizikailag is, lelkileg is, anyagilag is, gyermeket/gyermekeket… 

AKLI PISTA BÁCSI HAZAÉRT 
 

Hosszú, súlyos betegség után 2016. december 9-én, életé-
nek 76. évében visszaadta a lelkét teremtőjének Akli      
István, aki plébániánk hűséges adószedője volt 25 éven át. 
A vállalt szolgálatát mindig precízen és kitartóan látta el, 
bekopogtatott minden évben több száz otthonba, ahová 
szeretettel vitte el plébániánk jóhírét. Az egyházi    hozzá-
járulás begyűjtése által nagyban hozzájárult plébániánk 
anyagi önfenntartásához. 

2016. december 30-án, pénteken de. 11 órakor engeszetlő szentmise kereté-
ben veszünk búcsút szeretett testvérünktől, majd a szentmise után templo-
munk urnatemetőjében helyezzük hamvait örök nyugalomra.  Lelki üdvéért 
fél 11 órától a rózsafüzért imádkozzuk templomunkban.  

 
 
 
 

Köszönjük, hogy ismerhettük, hálát adunk életéért, minden jótéteményéért!
Imádkozzunk, hogy Istenünk jóságosan fogadja be őt az örök mennyei hazába! 

 

FELÚJÍTÁSOK 
A 2016-os évben templomunk két legrosszabb állapotú ólomüveg ablakát hoz-
tuk helyre. Restauráltattuk a jobb oldali gyóntatószék feletti kisebb hármas lán-
dzsaablakot 3.200.000,- Ft-ért, és felújításra került a nagy Szent Margit hármas-
ablak is, melynek költsége meghaladta az 5.800.000,- Ft-ot. A Fővárosi Önkor-
mányzat 3.500.000,- Ft-tal támogatta a munkálatokat, míg a kedves hívek ilyen 
célú adakozásából kicsivel több, mint 2.000.000,- Ft jött össze. Fentiekből kiszá-
molható, hogy plébániánk megtakarításaiból kellett kb. 3.500.000,- Ft-ot hozzá-
tennünk még. Isten fizesse meg kinek-kinek adományát! 
2016. őszén pedig újabb nagy munka kezdődött: hozzáfogtunk a plébániaépület 
külső rendbetételéhez, első menetben a három utcai homlokzat felújításához. Ez 
a munka igen nagy volumenű, mivel a régi vakolatrétegek már nem bírtak volna  
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Plébániai családunk 

-    Isten fizessen meg mindenkinek, 
akik külön felszólítás, kérés nélkül 
rendszeresen fizetik az un. egyházi 
adót, egyházi hozzájárulást 
(bevételük 1 %-át). Mivel Akli Pista 
bácsi sajnos elhunyt, nem megy a 
lakásokra. Így a plébánia irodájában 
személyesen (kész-pénzzel vagy 
kártyával) továbbá csekken, illetve 

banki átutalással is lehet mindezeket intézni. 
-    Többen vannak, akik észreveszik, hogy egyfolytában épül-szépül templo-
munk, plébániánk, (mindig vannak kisebb-
nagyobb beruházások) és ehhez adományokkal 
járulnak hozzá, mert magukénak érzik épületein-
ket, plébániánkat (ami nemcsak épület), és hála 
Istennek használják is, jönnek közénk… 
- Sokan szellemi és fizikai munkát, szolgálatot is 
vállalnak (sokféle lehetőség van - aki nem talál, 
kérdezzen!) – szintén önként, felkérés nélkül – 
meglátva a tennivalókat, felajánlva a szolgálatot… 
- Nem utolsó sorban sokan imáikkal egyek        
velünk, imahátteret biztosítanak közösségünk 
épüléséért, egységéért… Erre is nagyon nagy 
szüksége van! 
- Rózsafüzér Királynéja, könyörögj érettünk! 
 

 
el egy újabb réteg javítást-festést, ezért a 
tégláig le kellett verni a vakolatot és újrava-
kolni az épületet. A beruházás teljes költsé-
ge jelen ismereteink szerint 35 millió Ft kö-
rül lesz, amelyből 8.000.000,- Ft-ot a Fővá-
rosi Önkormányzattól, 22.000.000,- Ft-ot 
főegyházmegyénktől kapunk, de az 
5.000.000,- Ft-os különbözetet  nekünk kell 
majd önerőnkből előteremteni.  
Kérjük ehhez is a kedves testvérek nagylelkű adományait, hogy kívülről is meg-
szépülhessen közös otthonunk! Isten fizesse meg! 
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Ökumenikus imahét 

A 2017-es Imahét témája: Kiengesztelődés - Krisztus szeretete szorongat   
minket (2Kor 5,14-20). 
2017-ben lesz a reformáció 500 éves évfordulója. Fájdalmas megosztottság 
kísérte/kíséri a reformáció történetét. Ugyanakkor pl. az evangélikusok és 
katolikusok között az ötven évnyi párbeszéd több évszázadnyi kölcsönös ítél-
kezés és rágalmak után sok szép eredményt hozott már. Ld. pl. a nemrégiben 
megjelent A szembenállástól a közösségig c. könyv! 
Mindenható Isten, elküldted Fiadat, Jézus Krisztust, hogy megbékéltessed a 
világot önmagaddal. Dicsérünk téged mindazokért, akiket Szentlelked erejé-
vel elküldtél, hogy hirdessék az evangéliumot minden népnek. Köszönjük 
neked, hogy a föld minden pontján élnek szeretetközösségek, akik együtt 
imádkoznak és dolgoznak. Köszönjük, hogy mindenfelé vannak szolgáid, 
akik a te nevedet hívják segítségül. Lelked ébresszen éhséget és szomjúságot a 
benned való egység iránt minden közösségben. 
 
♦ Irgalmas Istenünk, imádkozunk egyházainkért. Töltsd be őket igazsággal és 

békességgel. Tisztítsd meg a hitet ott, ahol elveszítette igazi értékét. Vezesd jó 
útra azokat, akik eltévelyedtek. Újítsd meg azokat, akik kudarcot vallottak az 
evangélium hirdetésében. Erősítsd meg azokat, akik helyesen tanúskodnak. 
Elégítsd meg azokat, akik szükséget szenvednek. Egyesítsd azokat, akik meg-
osztottságban élnek. 

 
♦ Teremtő Istenünk, Te a saját képmásodra alkottál bennünket, és megváltottál 

minket Fiad, Jézus Krisztus által. Szánd meg az emberiség egész családját, 
vedd el a gőgöt és a gyűlöletet, amely megfertőzte szívünket! Rombold le a 
minket elválasztó falakat, egyesíts bennünket a szeretet kötelékével! Gyengesé-
günkön keresztül is munkáld szándékod beteljesülését a földön, hogy minden 
ember és nemzet, egységben szolgálhasson téged a mennyei trónus körül. 

 
♦ Szentlélek Isten, élet adója, arra teremtettél, hogy egészek legyünk tebenned, és 

hogy megosszuk ezt az életet testvéreinkkel e földön. Ébressz együttérzést 
mindannyiunk szívében, és növeld bennünk a te szeretetedet! Adj erőt és bá-
torságot, hogy az igazságosságért dolgozzunk a magunk helyén, hogy békét 
teremtsünk családunkon belül, hogy vigasztaljuk a betegeket és a haldoklókat, 
és hogy megosszuk mindazt, amink van, azokkal, akik szükséget szenvednek. 
Minden emberi szív megújulásáért könyörgünk Hozzád!   

 
A 2017-es Imahét füzete letölthető innen: http://www.meot.hu/ 
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DECEMBER 

 
 

3. Adventi lelkinap 06 - 12 óráig 
8. Szeplőtelen Fogantatás ünnepe 
10. Gyalogtúra 
18. Adventi karitász vásár 
24. Karácsonyi játék 15 órakor 
         Éjféli mise (24:00) 
25. Karácsony - Jézus születése 
26. Karácsony 2. napja -  
      Szent István vértanú ünnepe             
28. Aprószentek (Életvédő nap -       
abortusz-áldozatok) 
29. Életige 
30. Szent Család ünnepe 
31. Szent Szilveszter pápa ünnepe Év-
végi hálaadás - szilveszterezés         JA-

NAPTÁRUNKNAPTÁRUNKNAPTÁRUNKNAPTÁRUNK    

NUÁR 

 
 
 

 1. Kötelező ünnep (Szűz Mária, 
Isten anyja) 
 2. Folytatódnak a hittanórák 
 6. Vízkereszt (kötelező ünnep) 
 7. Gyalogtúra 
15. Menekültek világnapja 
16. Imahét a keresztények egysé-
géért 
22. Roki-délután 
25. Szent Pál megtérése  
(Pál-forduló) 

ÖKUMENIKUS IMAHÉT 
a Krisztus-hívők egységéért 

2016. január 17-21.  
 
 

 

 

 

 

„KRISZTUS SZERETETE  
SZORONGAT MINKET.”  

 
 

AZ IMAHÉT PROGRAMJA A VÁROSLIGETI LELKÉSZKÖRBEN: 
 
 
 

HEFGH (jan.16.) 18 óra: Rózsafüzér Királynéja Templom (XIV. Thököly út 56.) 
 

KIJJ (jan. 17.) 18 óra:  Fasori Evangélikus Templom (VII. Városligeti fasor 17.) 
   

SKILJM (jan. 18.) 18 óra: Református templom (XIV. Szabó József utca 16.)    
 
 
 

CNOFPLFPQ (jan. 19.) 18 óra: Agapé Pünkösdi Gyülekezet (XIV. Thököly út 46.) 

Mindenkit szeretettel várnak a közösségek/gyülekezetek és lelkészeik! 
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2017 lesz Szent László éve 

Január elsején kezdetét veszi a 2017 végéig tartó 
Szent László-év a lovagkirály trónra lépésének 
940., szentté avatásának 825. évfordulója          
alkalmából. 
 Szent László Szent István mellett a legnagyobb 
országépítő volt, aki megteremtette a Kárpát-
medencében élő népek együttműködését. Szent 
László Erdély védőszentje, “a sorsközösséget a 
horvát és a magyar nép között ő teremtette meg 
törvényes jogon”. Ma pedig e népek “közös és 
tisztelt királya”, szimbóluma az itt élő nemzetek 
ma oly szükséges összetartásának, együttműkö-
désének I. (Szent) László Árpád-házi magyar 
király 1040 körül született Lengyelországban. 

Nagyapját, a pogány Vazult (Vászolyt) István király vakíttatta meg, apja, Béla 
– testvéreivel együtt – István haragja elől menekült el az országból, s mégis 
László lett az, aki Szent István életművét folytatta. Anyja, a lengyel Richeza, 
II. Miciszláv király leánya volt. 1081-ben koronázták meg másodszor, immár 
a szent koronával. 
Hadvezéri képességeit az országot fenyegető támadások idején mutatta meg. 
László hű volt egyházához, uralkodása alatt történtek az első magyar szentté-
avatások: kezdeményezésére 1083-ban avatták szentté István királyt, fiát, Im-
re herceget, annak tanítóját, Gellért püspököt és két zoborhegyi remetét. Ő 
hozta létre a zágrábi püspökséget, emellett Biharról Váradra költöztette a 
püspöki székhelyet. A magyar egyház 1092-ben tartotta első zsinatát. 
Uralkodása alatt az addig trónviszályoktól és külső támadásoktól zaklatott 
országban törvényeivel nyugalmat és rendet teremtett. Törvényei nagyon 
szigorúan büntették a lopást, tűzzel-vassal irtotta a pogány szokásokat, szigo-
rúan büntette a nőrablást és a házasságtörést. Jeruzsálembe kívánt zarándo-
kolni, tervét azonban nem valósíthatta meg, mert 1095. július 29-én Nyitrán 
váratlanul meghalt. 1192-ben III. Béla király kezdeményezésére avatták 
szentté. 
A nagyváradi székesegyházban lévő sírja országos jelentőségű kegyhellyé 
vált, amelyet a magyar királyok is rendszeresen felkerestek. Sírját a 17. szá-
zadban feldúlták, hermáját 1619-től a győri székesegyházban őrzik. Szemé-
lyéhez számos csodatétel fűződik: bárdjával vizet fakasztott szomjazó kato-
náinak, sziklafal nyílt meg előtte. Ünnepe június 27-én van. 
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Imádkozzunk! 

A PÁPA JANUÁRI EVANGELIZÁCIÓS IMASZÁNDÉKA:  
 

Minden keresztényért, hogy az Úr tanításához hűségesen az imádság 
és a testvéri szeretet által előmozdítsák az Egyház teljes közösségének 
helyreállítását, hozzájárulva így az emberiség mai kihívásainak  meg-
válaszolásához. 

 

 

ÉLETIGE JANUÁR:  

 „Valóban, Krisztus szeretete indít minket” (vö. 2Kor 5,14-20) 

 

ÖRVENDETES 
A hiGanosokért, hitoktatókért.

VILÁGOSSÁG 
-   A keresztények egységéért 
(Imanyolcad!). 
FÁJDALMAS 
Megtérésekért (Pál-fordulás).

DICSŐSÉGES 
Hogy hitünk élő és erős legyen 
(Szent László év). 

 

A plébános imaszándékai  
a rózsafüzér csoportok részére 

JANUÁR 

 

 

 

 

 

   

JÉZUS SZÜLETÉSÉNEK  
ÜNNEPLÉSE          
TEMPLOMUNKBAN 
 
 

24-én szentmisék és pásztorjáték:   
                  06:00 Utolsó hajnali mise 
               15:00 Pásztorjáték 
                24:00 Éjféli szentmise  
25-én szentmisék:  
                 10:00 és 18:00 óra 
26-án szentmisék:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                      10:00 és 18:00 óra 

 Ó, szép Jézus 
 
Ó szép Jézus!  
Ez új esztendőben  
Légy híveidben.  
Ó Mária!  
Esedezzél értünk,  
Édes reményünk!  
Hogy ez új esztendőben  
Minden ügyeinkben  
Lehessünk Jézus  
Drága kedvében. 

 

 

 
 

Sztojka Lı́via Fatima 
 

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

 
 
 
 
 

 
Ó szép Jézus!  
Tartsd meg híveidet,  
Mint tieidet.  
Ó Mária!  
Jézusnak szent Anyja!  
Országunk tornya!  
Adjad, kérünk, hogy ebben  
Az új esztendőben  
Lehessünk épek  
Testben, lélekben.  

                          Hozsanna 41. ének 
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S�������	
����: 
 

 

♦ Plébániai közösségünk havi közös 
szentségimádása:    

 minden elsőpénteken  
 - az esti szentmise után ½ 8-ig  

 

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

 

♦ minden hó 2. vasárnapján:  
  de. 11 órától engesztelő imaóra 

 

R��������� 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. 

 

 

HÉTFŐ: 8:00 – 10:00 óráig 
KEDD: 10:00 – 12:00 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 

TCDEFFG GHICJKELGMN 
Címünk: 1146 Budapest, Thököly út 56. 

Honlapunk:  
 

Bankszámlaszámunk:  
 

 CIB 10701049-47209503-51100005 

 

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    

 

 

Urnalátogatás 

A szentmisék előtt és alatt 

 

 

 

SZENTMISÉK RENDJE 
TEMPLOMUNKBAN 

 

Az Irgalmasság kapuja ikon 

 

 

 

PLÉBÁNIA IRODA 
 

 

    
 
 

 

 

 

VOPEJHOQ  
de. 10 óra 

(ez plébániánk fő szentmiséje) 

és 18 óra 
 

 TCDEFFG PUVHWKGPXN: 
 
 
 

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

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

B . Ú . É . K . !  
B í z d   
Ú j r a   
É l e t e d   

K r i s z t u s r a !  


