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VAKÁCIÓ! NYÁRI SZÜNET! 

 
 

Szünet? - Igen… Nem kell iskolába menni, nincsenek hittanórák… de - tudjuk - a 
keresztény életben nincs szünet! Sőt! Most jön a neheze! A nyári gyakorlat… ami-
kor nem csöngetnek, amikor lazábbnak tűnik a napirend… Veszélyes, mert 
ilyenkor nagy kísértés van a mulasztásokra. Komolyan oda kell figyelni, mire 
használom az Istentől kapott drága időt! Nagy felelősség, ugyanakkor nagy lehe-
tőség is! Ami esetleg nehezebben fért be a tanévbe, most „pótolhatom”. Pl. az 
alap dolgokat: komolyabb reggeli és esti ima, szentírás olvasás, lelki olvasmány 
(vallásos könyvek, filmek), hétköznapi szentmise, szentáldozás, szentségimá-
dás… alapos áttekintése életemnek (akár lelkigyakorlat keretében is) - komoly 

szentgyónással 
zárva… Rózsafü-
zér ima, betegek 
(vagy egymás) 
látogatása… 
Pihenni is szabad 
(egyénileg és plé-
bániai közössé-
günk tagjaival 
együtt)...  

Nagy Károly  
plébános 
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Te Deum - Hála az elmúlt hi�anos évért 

1. Köszönjük, hogy jobban megérthettük ünnepeid jelentését, hálát adunk a 
közös ajándékokért! (1-2. osztályosok) 
2. Köszönjük Istenünk, hogy a hittanórákon egyre jobban megismerhetünk 
Téged (3-4. osztályosok) 
3. Köszönjük Istenünk, hogy a gimnáziumi hittanórákon is találkozhatunk 
Veled, és megismerhetjük a boldog életre vezető utat. Segíts bennünket, hogy 
a nyári szünet során se feledkezzünk meg rólad: olvassuk a Bibliát, minden-
nap imádkozzunk és ne hanyagoljuk el a szentmiséket sem! (Szent Istvános 
hittanosok) 
4. Köszönjük, hogy ebben az évben is a hit útján járhattunk és a hit erényeit 
tanulhattuk.  Az órák jó hangulatára még sokáig emlékezni fogunk. (Radnóti 
Gimnázium 7. hittanosok) 
5. Hálát adunk Urunk a felsős hittan közösségéért - hogy a hittanórákon 
együtt kereshettük országod kulcsait. Köszönjük a közös játékokat és beszél-
getéseket. (Felsős hittanosok) 
6. Hálát adunk az idei ifi hittanokért, köszönjük az utat mutató beszélgetése-
ket. Add Urunk, hogy jövőre még több fiatal csatlakozzon közénk. (Ifjúsági 
hittanosok) 
7. Hálát adunk a hittanra járó gyermekekért. Köszönjük, hogy egyre többen 
szolgálnak Téged a szentmiséken, pásztorjátékban, közösségi programokon. 
Hálát adunk, hogy velünk és köztünk voltál a hittanórákon. Nyáron is maradj 
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velük, növeld bennük a hittanórákon elvetett magok csíráit! (Hitoktatók) 
8. Köszönöm az elmúlt évet a baba-mama hittanosok nevében, ami nagyon 
tartalmas volt, szeretetről, barátságról, gondoskodásról sokat tanulhattunk 
egymástól, és jó volt a szentmise és házasság témáját részletesen körüljárni. 
Köszönjük Károly atya, Andrea és Kati védő néni szolgálatát. (Baba-mama 
csoport) 
9. Hálát adunk, hogy ebben az évben is töltekezhettünk Imre atya bibliaóráin. 
Isten igéjének ismerete és megélése rendkívül fontos a keresztény emberek 
számára. A bibliaórán tanultakból lehetőségünk van Isten szavának mélyebb 
megértésére és arra, hogy azt másokkal is megosszuk. (Bibliaóra csoport) 
10. Jézus! Életünk, erőnk, békénk! Köszönjük, hogy meghívtál minket szeretet-
közösségedbe! Az Életige csoport nevében hálát adunk, hogy a Te igédet, a Te 
életedet élhetjük! Megtapasztaltuk, hogy a Te szavaid reményt és békét adnak 
a legnehezebb helyzetekben is. Add, hogy megtanuljunk Téged felismerni, a 
neveden szólítani és szeretetedre válaszolni. (Életige csoport) 
11. Köszönjük Urunk, hogy a fiatal házasok hittanán és közösségében mindig 
megtalálhattuk a Feléd továbblendítő gondolatokat, értékeket vagy éppen 
szolgálatot. Add, hogy minél több fiatal házas megtapasztalhassa a FIHÁ élet-
állapotú emberekkel való közösség előrelendítő erejét. (Fiatal házasok) 
12. Mi, katekumenek, ahogy Szent Ágoston nevez minket, Krisztusban kicsi-
nyek, köszönjük Urunk hívásodat, hogy kiválasztottaid lehetünk. 
Köszönjük magvetésedet lelkünkben, sarjadzó hitünk növekedését. 
Köszönjük, hogy fényeddel sugaraztad  sötétségünket, s ennek a közösségnek 
a tagjai, mint lámpásaid világították meg nekünk léted titkait. 
Köszönjük a keresztség szentségét, mely örök jelet rajzolt szívünkbe, a szeretet 
misztériumát. Hálát adunk, hogy Egyházad tagjai lehetünk, s hittanulóidként 
az öröklét iskolájába járhatunk. Hálát adunk kísérőinkért, akik szeretni taníta-
nak, Károly atyáért, Imre atyáért, Vikiért, kezeseinkért, keresztszüleinkért, a 
RoKi családjáért. Drága Jézus! Hálát adunk, hogy Édesanyád ölelő karjaiba, a 
Rózsafüzér Kirélynéja templomba vezéreltél minket. (Katekumen csoport) 
13. Urunk, Istenünk! Hálát adunk Neked, hogy mi idősebbek is havonta két-
szer  összejöttünk a Te nevedben és a nyugdíjas hittan óráin Károly atya ma-
gyarázta nekünk Igédet, bővítette tudásunkat, hogy megtaláljuk a Hozzád 
vezető helyes utat. Segíts, hogy gyengeségeinket és nehézségeinket leküzdve, 
növekedni tudjunk hitben és szeretetben és hogy Neked tetsző életet tudjunk 
élni. (Nyugdíjas hittanosok) 
14. Hálát adunk a felnőtt hittanórákért, ahol a kapott tanítás által a hitbeli is-
mereteinket gazdagíthattuk, kiscsoportos beszélgetésekben gondolataink 
megosztásával egymást is megismerhettük. Kérjük Istenünk,  hogy a követke-
ző tanévben az Eucharisztikus Világkongresszusra méltóképpen készülhes-
sünk a felnőtt hittanórák segítségével. (Felnőtt hittanosok) 



 

4 Rózsafüzér Királynéja 

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus meghirdetése 
 

Krisztusban Kedves Testvérek! 
 Nagy örömmel értesültünk tavaly, a Fülöp Szigete-
ken, Cebu Cityben tartott 51. Nemzetközi Euchariszti-
kus Kongresszus záróünnepségén arról, hogy Ferenc 
pápa a következő világkongresszus színhelyéül Buda-
pestet jelölte ki. Felidéztük az 1938-as budapesti Eu-
charisztikus Világ-kongresszus emlékét. Az a nagysze-
rű ünneplés hazánkban és külföldön is maradandó 
lelki él-ményt jelentett. Kifejezte és Isten kegyelmével 
hatékonyan előmozdította a megértést, a cselekvő sze-
retetet, a hitet és a Gondviselésbe vetett bizalmat. Az-
óta is felhangzik templomainkban a Kongresszus himnusza. Megrendülten 
éljük át, hogy Krisztus „vándorlásunk társa lett”. 
 A pápai döntés után megkezdtük a szervezés előkészületeit. Megalakult a 
Kongresszus Titkársága. Kidolgoztuk javaslatainkat a Kongresszus témájára 
és mottójára. Ennek részletes teológiai indoklása és római bemutatása után 
2017 áprilisában a Szentatya jóváhagyta a témát és a jelszót, amely így hang-
zik: „Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 87,7). Ez a 87. zsoltárból vett idé-
zet az Újszövetség fényében titokzatos utalás az Eucharisztiára is. A II. Vatiká-
ni Zsinat ugyanis világosan tanítja, hogy ʺa szentmiseáldozat az egész keresz-
tény élet forrása és csúcspontjaʺ (Lumen Gentium 11). ʺA liturgiából, különö-
sen az Eucharisztiából, mint forrásból árad belénk a kegyelem, és valósul meg 
a legnagyobb hatékonysággal az emberek megszentelése Krisztusban és Isten 
megdicsőítése, amely az Egyház minden más tevékenységének cél-
jaʺ (Sacrosanctum Concilium 10). Az Eucharisztia lelki életünk forrása, hiszen 
ʺbenne van az Egyház egész kegyelmi gazdagsága, maga Krisztus, a mi hús-
véti bárányunk és élő kenyerünkʺ (Presbyterorum Ordinis 5). Olyan tiszta 
forrás az, amelyből mindnyájan meríthetünk az Eucharisztia ünneplése által, 
a szentáldozásban és a szentségimádásban. 
 A szentmise, a szentáldozás és a szentségimádás hatása nem áll meg a 
templom kapujában, hanem átalakítja az életünket. Sürget minket, hogy to-
vábbadjuk a világnak az örömet és a segítő szeretet tanúságtételét. Krisztus 
rajtunk keresztül akarja kiárasztani a világra a bizalom, a béke, az igazságos-
ság és az irgalmasság ajándékait. Az Eucharisztia ugyanis Krisztus megváltó 
művének jelenvalóvá tétele. Átalakít minket és küldetést ad, hogy átformáljuk 
magunk körül a világot. Amikor a feltámadt Krisztus szavaitól lángra lobbant 
az emmauszi tanítványok szíve (vö. Lk 24, 30-32), felismerték őt a kenyértö-

Eucharisz�a 
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résben és belső késztetést éreztek arra, hogy sietve elinduljanak és megosszák 
az Úrral való találkozás örömét testvéreikkel. Szent II. János Pál pápa tanítása 
szerint (Általános kihallgatás 2000. június 21-én) amikor a szentáldozásban 
részesülünk az Eucharisztia megtört és kiosztott kenyerében, mi, keresztény 
emberek és közösségek nem maradhatunk közömbösek azzal a hívással 
szemben, hogy ezt az ajándékot másokkal is megosszuk és magunk is a világ 
életéért adott kenyérré váljunk. Ezért az eucharisztikus áldozat ünneplése a 
leghatékonyabb missziós cselekedet, amit az egyház közössége a világ törté-
nelmében véghezvihet. 
 1938-ban a nagy világégés küszöbén könyörögtünk a Szentségi Jézushoz. 
Ma a józan emberség, a tudomány vívmányait szeretettel és felelősen alkal-
mazó bölcsesség, a kiengesztelődésre kész testvéri szeretet adományát, a vilá-
gunk és életünk értelmét megvilágító hit fényét kérjük Istentől, hogy népünk 
és az egész emberiség lelkileg megújulva nézhessen szembe a mai idők      
kihívásaival. 
 A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak Budapest ad otthont. De a 
nagy esemény alkalom a missziós és lelkipásztori megújulásra hazánk min-
den egyházmegyéjében, a szerzetes közösségekben, a lelkiségi mozgalmak-
ban, sőt határainkon túl egész régiónkban és szerte a világon. Pünkösd után 
megkezdődik a lelkipásztori előkészítés. Egyházmegyei felelősök irányítják a 
munkát. Missziós megbízottak fognak felkeresni számos plébániát, hogy a 
helyi közösségek is bekapcsolódjanak ebbe a folyamatba. A plébánosok veze-
tésével a missziós megbízottak elősegíthetik közösségeinkben az Oltáriszent-
ség tiszteletének, a szentmise ünneplésének és a szentségimádás végzésének 
megújulását. A szent edények, a ruhák, az oltárok felszerelése, az imádságok 
és énekek megújulása a lelki megerősödést segíti. Ha pedig az egyházközségi 
karitász csoportok és az önkéntes segítők jobban át tudják tekinteni, hogy ki-
nek van szüksége idős kora, betegsége, szegénysége, magányossága miatt 
különleges segítségre, ez az egész hívő közösség megújulását eredményezhe-
ti. Hiszen nemcsak az azonos hit, a közös gondolkodás és az együttes liturgi-
kus ünneplés kapcsolja össze helyi közösségeinket, hanem egymás megisme-
rése és készséges segítése is az élet minden területén. Ehhez pedig szükséges, 
hogy ismerjük azt az emberi közösséget, amely a plébánia területén lakik, 
tudjuk, kik a katolikusok, kik azok, akik készek bekapcsolódni a hit megisme-
résébe, a szentségi életbe és a közösség mindennapi munkájába. 
 Az Eucharisztikus Világkongresszus előkészítésében újabban nagy szere-
pe van egy-egy szimbolikus tárgy országjárásának. Ilyen kiváló jelkép a 2007-
es budapesti Városmisszió keresztje, amely a magyar szentek ereklyéit tartal-
mazza. Amikor majd ez a kereszt országjárásra indul, megérkezését az egyes 
városokban lelkipásztori programok fogják kísérni. De már addig is sokat 
tehetünk ezért a megújulásért. 
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Kezdjük el már most a Leg-
méltóságosabb Oltáriszentség 
ünnepétől, vagyis Úrnapjától 
fogva a közös imádságot a 
Kongresszus sikeréért! Mond-
juk el minden vasárnapi 
szentmise végén, a záró kö-
nyörgés után, de az áldás 
előtt, ősztől pedig minden 
hittanóra végén is, a követke-
ző imádságot. 
Budapest, 2017. május 20-án 
A Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus elnöksége és A 
Magyar Katolikus      Püspöki 
Konferencia    
  

Erdő Péter 
bíboros, prímás,  
Esztergom-budapesti érsek, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus elnöke 
és 
Veres András, győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke 

Ima az 52. Nemzetközi  

Eucharisztikus Kongresszusért 

Mennyei Atyánk, 
minden élet forrása! 
Küldd el Szentlelkedet, 
hogy az önmagát értünk feláldozó 
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust 
felismerjük és egyre jobban szeressük!  
Ő Urunk és Mesterünk,  
barátunk és táplálékunk,  
orvosunk és békességünk. 
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét 
elvigyük minden emberhez! 
Add, hogy a készület ideje 
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése 
egész hívő közösségünk, fővárosunk,         
népünk, Európa és a világ lelki megújulására 
szolgáljon! Ámen. 
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TUDNIVALÓK A NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSRÓL 
 
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) egy világméretű ünnepség-
sorozat az Eucharisztia megismerésének és tiszteletének elmélyítésére. Katoli-
kus keresztények tanúságtétele Isten szeretetéről a világ felé. A Kongresszus 
célja Krisztus ünneplése az Oltáriszentségben, tanúságtétel a világ felé Isten 
végtelen szeretetéről, aki emberré lett, és köztünk maradt valóságosan az Élet 
Kenyerében. Célja még hitünk e szent titkának megismertetése és megszerette-
tése, az eucharisztikus élet előmozdítása a hívek körében, hogy élő Krisztus-
kapcsolatban élve, hiteles, tanúságtevő keresztényként legyenek jelen a világ-
ban Isten dicsőségére és a lelkek üdvösségére. 
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust Budapesten rendezik, 2020. 
szeptember 13-20. között. A 2020-as Kongresszus jelmondata (amit Ferenc pá-
pa is jóváhagyott): „Minden forrásom belőled fakad.” (Zsolt 87,7) 
 
2017. pünkösdjétől hároméves lelkipásztori programmal készülünk a nagy 
eseményre. 
1. készületi év mottója: „Az Eucharisztia, mint az egyéni keresztény élet forrá-
sa”. (hívószó: NEKed) Ebben az évben ki-ki az egyéni Krisztus-kapcsolatát 
kell, hogy rendbe tegye.  Mit jelent a szentmise, a szentáldozás, a szentségimá-
dás az életemben? Tudok-e mit kezdeni Jézussal az Oltáriszentségben? 
2. készületi év mottója: „Az Eucharisztia, az Egyház forrása.” (hívószó: 
NEKtek) Közösségünk, közösségeink, egyházközségünk megújítása az   
Eucharisztiában. 
3. készületi év mottója: „Az Eucharisztia forrás a világ számá-
ra.” (MindenkiNEK) Misszió, küldetés, kilépés a világ felé.  
 
Plébániánkon június 27-én tartottuk az első NEK összejövetelt, együttgondol-
kodást, amelyre mindenki hivatalos volt. Nagyon hasznos volt közösen átel-
mélkedni a körlevelet, majd megérteni, kit mire hív, mit hall ki belőle. Végül 
ötleteinket is közösbe tettük, felvázoltuk, hogy mik lehetnének plébániánkon 
azok az első lépések, amelyek segítenék plébániai közösségünk tagjait egyéni-
leg közelebb kerülni az eucharisztikus Jézushoz. 
Az augusztusi lelkigyakorlaton folytatjuk a tanulást, tervezést, hogy ősztől 
ténylegesen is kezdetét vehesse az első eucharisztikus felkészülési év. 
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Keresztelés után 

 

Dr. Herceg József 
„Egy hónapos lettem. Éppen négy vasárnappal ezelőtt lettem 
keresztény. Éppen négy hete annak, hogy immáron Krisztus 
testét magamhoz vettem annak a reményében, hogy elvezet az 
örök életre. 
 A meghatottság nagyszerű érzését nem számítva a változá-
sok eleinte nem voltak látványosak, azonban az idő múlásával 
apró, lassú, konkrét jeleket tapasztaltam, amelyek nagyon pontosan megvilá-
gítják számomra, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Ahogy egyre több em-
berrel találkozom, és idővel egyre több emberrel kerül szóba a vallás kérdése, 
azt veszem észre a beszélgetőtársakon, hogy a hit mindenkiben ott motoszkál, 
és nem is restellik megvallani azt. Miután és is beszámoltam a keresztelésem 
részleteiről, számomra váratlan nyíltsággal számolnak be nem keresztény 
emberek (barátok, munkatársak) is arról, hogy sokat gondolnak Krisztusra, 
többször kérték is a segítségét, imádkoztak hozzá. A keresztelés miatt sokan 
örömüknek adtak hangot és gratuláltak nekem, a nem kereszteltek közül pe-
dig nagyrabecsülésüket fejezték ki kivétel nélkül azok közül, akikkel beszél-
tem erről a témáról. És elkezdtek mesélni a saját élményeikről is… 
 Az tapasztaltam, hogy a felnőttkorukban még nem keresztelt emberek 
közül a krisztusi úton való elinduláshoz kell valamilyen motivációs erő, vala-
milyen nagyon komoly ok, ami átlendít a kezdeti nehézségeken. Valakinek az 
egyházi házasságkötési szándék a kezdő pont a katekumenátushoz, netalán-
tán keresztapa szeretne lenni sok-sok ember kérésére. Valakit az adományo-
zás öröme hoz be a templomba, valaki az életének szeretne egy fontos célt 
adni, más pedig társaságot keres a hozzá hasonlóan gondolkodók között. 
Ezek az emberek boldogságukban fordulnak Jézushoz, szeretnék megköszön-
ni azt a sok jóságot, amit kaptak tőle (azt remélve, hogy kitart még egy kicsit), 
és ezt a magukhoz hasonlóakkal meg is kívánják osztani. Másoknak a hittel 
való komolyabb kapcsolat apropóját egy családi haláleset, egy súlyos beteg-
ség, egy összeomló egzisztencia, kilátástalan élet, vagy párkapcsolati krízis 
okozza. 
 Az indokok számosak, egy azonban mindenkinél közös. Minden egyes 
élettapasztalat ahhoz a felismeréshez vezette, hogy tulajdonképpen Krisztus-
sal halad előre, és Krisztus minden egyes élethelyzetében ott van. Aki pedig 
keresztény elveket valló emberrel beszélget, ott bátran lehet számítani pár 
dologra. Szeretetre, megbocsátásra és megértésre. Nincs boldogabb ember 
ugyanis annál, akinek Krisztus simogatja a lelkét.” 
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A keresztény nyaralás �z pontja 

 
Magyar Kurír 
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Zarándoklat Kalocsa - Báta 

 

Zarándok-tudnivalók 
 

Zarándoklatra megyünk (nem kirándulás, nem üdülés). Nevezhetjük lelki-
gyakorlatnak is! Éjjel-nappal gyakorolhatjuk, megélhetjük az evangéliumot. 
(pl. a busz első részébe azokat engedjük, akik egészségileg kérik, stb.)  
Mit kell vinni? 
Elsősorban igazi zarándok-lelkületet! 
Vállalok mindenféle áldozatot: az utazással, esetleg szállással kapcsolatos ké-
nyelmetlenségek, testi-lelki fájdalmak… 
A szeretet ismérvei: adni akarok és nem kapni…(„A szeretet türelmes, jóságos…
nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, mindent elvisel…”) 
 
 
 

Köszönjük Urunk hitünket erősítő, hálánkat növelő zarándokutunkat a kalo-
csai főszékesegyházba és a bátai Szent Vér templomba! 



 

11 www.rozsafuzerkiralyneja.hu 

PÉLIFÖLDSZENTKERESZTEN, 2017. aug. 12-15-ig 

Eucharisztia - Jézus - Közösség 

Szeretettel hívjuk  
plébániai közösségünk  
minden felnőtt tagját! 

Jelentkezés: 

Károly atyánál 
vagy az irodában 
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Máriapoli Tiszakécskén 

Aki újrakezd 
(útravaló Máriapoli utánra) 
 

Nem az a fontos- szerintem-, hogy 
sikerül-e szeretnünk 
(korlátaink miatt ugyanis ez  
gyakran nem sikerül), 
hanem az a fontos, hogy akarjunk 
szeretni mindig 
(„Boldogok a jóakaratú emberek”) 
Az a fontos, hogy mindig  
újrakezdjünk. 
Újrakezdeni annyit jelent,  
hogy   hiszünk a szeretetben. 
Hiszen ha újrakezdünk, akkor  
arról teszünk tanúságot, 
hogy jobban hiszünk az Ő szerete-
tének erejében és nagyságában, 
mint saját gyöngeségünkben. 
Aki újrakezd, az megmutatja,  
hogy hisz abban, 

 

A fokoláre lelkiség idén 3 időpontban/
helyen rendez/ett lelkigyakorlatot, 
Máriapolit (Mária városát).  
Plébániánk a tiszakécskeit választotta, 
ahol a közel 350 résztvevőből 22 fővel 
képviseltük a ROKI-t. Nagyon jó volt 
együtt lenni (régiek-újak), és gyakorol-
ni a kölcsönös szeretetet. 
 

Témáink voltak többek között: 

 

♦ A kereszt (szenvedés) helye  
     az  életünkben (Elhagyott Jézus) 
♦ Házasság, család 
♦ Keresztények a világban              
     (Új emberiség) 
♦ Elkötelezett élet a plébánián 
     (Plébániai Mozgalom) 
♦ Kiengesztelődés, megbocsátás 
♦ Vidéki hagyományok megőrzése 

 



 

13 www.rozsafuzerkiralyneja.hu 

hogy az elhagyott Jézus betöltött minden űrt. 
Aki újrakezd, az értékeli és gyümölcsözteti  
Jézus Elhagyatottságát 
és Megváltó Művét, hisz ezzel Jézust  
az Őt megillető helyre teszi: 
mint Megváltó mint Üdvözítő. 
Aki újrakezd az nem csupán hisz és remél, 
hanem olyan valaki, aki szeret, 
mert egyedül a szeretet megy túl mindenen. 
Istent Istenért szereti, a szeretet Istent  
szeretetből szereti. 
Ugyanis az az ember, aki saját lelkében nem  
a bűneit, 
nem a gyöngeségeit és nem a korlátait teszi  
az első helyre, hanem Istent,  
azt az Istent aki benne vett lakást,  
azt az Istent, aki a „Szeretet lelke”, 
és ezzel a szeretettel hisz Isten Szeretetében, 
az az ember hiszi, hogy Isten a Szeretet, 
hagyja, hogy a benne élő szeretet szeresse  
a rajta kívüli, 
körülötte lévő szeretetet, a többiekben. 
Aki újrakezd az mindentől szegény 
(mert beleveszítette Isten irgalmába saját bűneit és korlátait), 
az tiszta, mert semmihez sem ragaszkodik 
(még saját lelkéhez sem: hiszen nem arra tekint, hanem Istenre)  
az engedelmes, 
(mert úgy mint Jézus, aki engedelmes lett a kereszthalálig, 
ő is Istenre hagyatkozik, Isten irgalmára, és jobban is hisz Neki, 
az Ő szeretetének, mint önmagának és azoknak a negatív dolgoknak, 
melyeket saját magában és maga körül lát). 
Aki újrakezd, az eggyé válik Jézussal, aki bűnné és semmivé akart lenni, 
hogy mi minden lehessünk, Jézus lehessünk: 
annyira eggyé válik Jézussal, hogy megvalósul benne az ige: 
„Dii estis” („Istenek vagytok”) , 
mert ha így tesz, akkor semmivé válik, és 
megsemmisülve Isten betölti őt önmagával (mint Máriát) 
s ezáltal Ö lesz egy másik Jézus. 
Minden.                                                                                    

/Chiara Lubich/ 
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Kerékpártúra Bicske - Velence 

 

Minden közös kirán-
duláson megállapí-
tom, hogy ilyen szép 
helyen még nem jár-
tam. A mostani utat a 
meredek dombok 
egészen különlegesen 
széppé tették. Fölfelé 
számoltam, hogy 
hány lépés még, lefelé 
pedig nagyon élvez-

tem, hogy lehetett száguldozni. A felhőkből sose tudtuk mikor fog esni az eső. 
Nekem az Úr angyala volt a nap egyik legszebb megállója, a búzamező mel-
lett egy dombtetőn. Minden helységtáblánál bevártuk egymást és pihentünk. 
Hol egy fa árnyékában, máskor a fűben fekve, az útszéli ABC tövében vagy 
épp a buszmegállóban. Kaptunk defektet is néhány perccel a vonatra szállá-
sunk előtt. De jó, hogy nem útközben! 
A közös ebéd után én is kipróbáltam 
egy hasonló receptet itthon. Elég jól si-
került. Köszönöm nektek az egész na-
pot! Jó volt együtt lenni, beszélgetni, és 
jobban megismerni egymást. Amit ha-
zahoztam: Akkor is dicsértessék! Nem 
kellett sokat várni, hogy kimondhas-
sam, jó köszönteni Jézust a fájdalomban 
is. - Judit - 
A Jóisten egy nagyon szép napot adott! 
Gyönyörű tájak, aranyló búzamezők, 
pihenők, beszélgetések, közös ima … 
aztán megérkezés Markóékhoz, akik 
nagyon finom ebéddel vártak minket és 
nagyon aranyosak voltak!!! Köszönjük! 
… Nagyon sok emelkedő volt az út so-
rán… (a teljes út 73 km lett).  Hála az Úr 
összes kegyelmeiért! - Viki - 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JÚLIUS 

 
 

22. Esküvő 
27. Életige 
30. Keresztelő 

 
 

AUGUSZTUS 

 
 

  2. Koncert 
  4. Egész napos  
       szentségimádás 
  5. Esküvők 
  6. Elsővasárnapi rózsafüzér 
12-15. Éves lelkigyakorlatunk 
15. Nagyboldogasszony     
      (kötelező szentmise!) 
26. Esküvő 
28. Mindenki születésnapja 
31. Életige 

Naptár�nk 
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NAPTÁRUNKNAPTÁRUNKNAPTÁRUNKNAPTÁRUNK    

ELMÉLKEDÉS  
2017. június 26.  
Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: Ne ítélkezzetek, hogy 
fölöttetek se ítélkezzenek! Amilyen ítélettel ítélkeztek, olyannal fognak fölötte-
tek is ítélkezni, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is. 
Miért látod meg embertársad szemében a szálkát, a magadéban meg nem ve-
szed észre a gerendát? Vagy hogyan mondhatod embertársadnak: „Hadd 
vegyem ki szemedből a szálkát!” holott a te szemedben gerenda van? Képmu-
tató! Vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és csak azután láss hozzá, 
hogy kivedd embertársad szeméből a szálkát! (Mt 7,1-5) 
   „Amilyen ítélettel ítélkeztek, olyannal fognak fölöttetek is ítélkezni” - mond-
ja Jézus a mai evangéliumban. Kijelentésének első része a mi emberi ítélkezé-
sünkre, a második része pedig a fölöttünk való isteni ítéletre vonatkozik. Ha 
szó szerint vennénk ezt az arányosságot, akkor aligha számíthatnánk Isten 
irgalmára, mert az emberi ítéleteinkre inkább az igazságtalanság, míg az iste-
nire az igazságosság a jellemző. A világ történetének legigazságtalanabb em-
beri ítélete, amely a hitetlenségnek és a gonoszságnak a pillanatnyi győzelme 
a törvényesség látszatának megőrzésével: Jézus pere és halálra ítélése. Az em-
ber által hozott igazságtalan ítélet és annak végrehajtása mégis a legnagyobb 
jót, a mi megváltásunkat és üdvösségünket eredményezte Isten  szándékából. 
 Ha negatív előítélettel vagyok mások iránt, ha elhamarkodottan rossz  ítéletet 
hozok embertársaimról vagy ha rosszul és igazságtalanul ítélem meg az em-
bereket, mindannyiszor magát Jézust ítélem el és küldöm a keresztre. Helyte-
len és igazságtalan ítéleteimmel, amelyeket embertársaim felett mondok, Pilá-
tushoz hasonlóan mindannyiszor halálba küldöm az Urat. Mások élete meg-
ítélésében inkább legyek késedelmes, a magam hibáinak megítélésében és be-
ismerésében viszont ne késlekedjek! Az ítélkezés helyett legyen bennünk min-
dig készség a megbocsátásra és  a kiengesztelődésre!   - Horváth István Sándor  

Június 27.  

♦ Szent László királyban csodálatosan kivirágzottak a szüleitől kapott jó tulajdon‐

ságok, áldd meg ma is a szülőket, hogy áldottak legyenek gyermekeikben! 
 

♦ Szent László Krisztus helytartóját tisztelte Péter utódjában,közbenjárására 

őrizz meg minket is a Szentatya iránti sziklaszilárd hűségben! 
 

♦ Szent László templomokat és kolostorokat alapított, hogy a keresztény szel‐

lemben megerősítse népünket, engedd, hogy ma is minél többen elkötelezzék 

magukat Isten és embertársuk szolgálatára! 
 

♦ Szent László az igazság szigorát az irgalom szelídségével mérsékelte, és király‐

ként is neked és népének szolgált, segíts, hogy életünk neked tetsző, ember‐

társainknak pedig példamutató legyen! 
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Hála az elmúlt 10 évért (2007 - 2017) 

 2007. augusztus 1. óta a plébánosunk Károly atya. 
Érkezésekor leégett templom és szétszéledt közösség 
fogadta. Ő azonban a reménytelennek látszó munkának 
is nagy lelkesedéssel látott hozzá, idejét-erejét nem kí-
mélve az elmúlt egy évtizedet a templom és a plébánia 
építésének, szépítésének, felújításának, és még inkább a  
plébániai közösség újjászervezésének, a lelkek Jézus felé 
terelésének szentelte. A plébániába új életet lehelt, az 
elmúlt 10 évben a többszörösére nőtt a templomba járók 
száma, a hittanórákat a 0-ról indította újra. Ma már több, mint 12 hittancsoport 
működik plébániánkon, 120-140 fő hittanossal minden korosztályból.  
Mit köszönünk Károly atyának?  
 Mindent felsorolni igencsak hosszú lenne, ezért most csak pár gondolatot 
villantunk fel: Köszönjük, hogy mindenkit krisztusi befogadó szeretettel hív 
meg plébániai közösségünkbe. Köszönjük, hogy oly sokan befogadottakból 
rokisokká válhattunk, nagyon sokan igazi családnak érezhetjük plébániánkat. 
 Köszönjük a szentmisék, szentségimádások hűséges szolgálatát - minden 
nap Jézust adva. Köszönjük, hogy Károly atya mindig ad az idejéből nekünk, 
gyakorlatilag nincs is magánélete: kora reggeltől késő estig fogadja a hozzá 
fordulókat, bármikor lehet tőle időpontot kérni, nyitva az ajtaja. Örömmel  
fogadja a hittel ismerkedőket, a gyónni szándékozókat, a jegyeseket, a keresz-
telésre készülőket, a házasságukat rendezni szándékozókat. Meghallgatja és 
vigasztalja az özvegyeket, időseket, nehézséget szenvedőket. A hajléktalanok-
nak ételcsomagot készít, nem ritkán a saját hűtőjéből csomagol nekik. A bete-
geket készségesen látogatja, áldoztatja. Szabadideje helyett is a közösségnek 
szervez programokat, amin ő maga is mindig részt vesz. „Egy közülünk.” 
Rendszeresek a gyalogtúrák, a kerékpártúrák, hiszen jól tudja, a mindennapi 
kerékvágásból kiszakadva, a teremtett világra rácsodálkozva sokkal inkább 
kinyílik a lélek Isten felé.  Köszönjük, hogy Károly atya soha semmilyen prog-
ramot nem mond le, ahogy mi sokszor tesszük. Példakép a kitartásban, eltö-
kéltségben. Az elmúlt tíz évben összesen két túrára nem tudott eljönni beteg-
ség miatt, különben sem időjárás, sem fáradtság, sem a sok munka nem szegte 
soha kedvét. Köszönjük a felnőtt, a kisgyermekes és az „Egy templom, egy 
család” lelkigyakorlatokat, ahonnan mindig feltöltekezve mehetünk haza. 
Köszönjük a csodálatos, hitépítő zarándoklatokat,  és az állandó és bőséges 
hittanóra kínálatot, ahol tényleg mindenki közösségre találhat(ott), mindenki-
nek a hite elmélyülhet(ett).  Köszönjük, hogy a hit elmélyítésén túl nálunk a 
közösség ill. Isten országának építése, egymás elfogadása, a megbocsátás és a 
kölcsönös szeretet is első számú napirendi pont! 
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LELKIGYAKORLATOK 2007 - 2017 közö9 

aug. Péliföldszentkereszt 

aug. Péliföldszentkereszt 

aug. (Máriapócs) Szinyák 
(Kárpátalja) 
szept. Kecskemét - Fiatal  
házasok, Kisgyermekesek 

jún. Kecskemét  
„Egy templom, egy család” 

aug. Győr - FelnőU lelkigyakorlat - (bencéseknél) 

febr. Eger – Fiatal házasok, kisgyermekes családok 
aug. Eger  - „Egy templom – egy család” 
okt.  Péliföldszentkereszt – Fiatal házasok, kisgyermekes családok 

aug. Kecskemét - FelnőUek 
okt. Eger – Fiatal házasok,  
kisgyermekes családok 

aug. Kecskemét „Egy templom-egy  
család”  

Hálát adunk Istenünk Károly atya léleképítő szolgálatáért, melyet egy évti-
zede végez plébániánkon! Rózsafüzér Királynéja közbenjárására adj Károly 
atyának jó egészséget, sok erőt és lelkesedést további szolgálatához közössé-
günkben! Tartsd meg őt mindenkor irgalmas szeretetedben! 

Hálás imával: ROKI népe 

 

júl. Nagyvisnyó „Egy templom-egy  
család” lelkigyakorlatos tábor  
okt. Eger Fiatal házasok,  
Kisgyermekes családok 

aug. Péliföldszentkereszt 
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GYALOGTÚRÁK 

okt. - Börzsöny (Nagymaros-Zebegény) 
nov. - Hármashatár-hegy 

dec. - Pilis (Pomáz-Pilisszentkereszt) 

jan. Börzsöny (Csóványos) 
febr. - Mátra (Kékestető) 
ápr. - Visegrád-Tahi 
máj. - Makkosmária 0-100 éves  
máj.- Bükk (Szalajka-völgy, Eger)  
júl. - Bükk (Bélapátfalva) 
júl. János-hegy 

szept. - Margitsziget 0-100  
okt.- Bükk (Tar-kő)  
nov.- Pilis (P.szentkereszt - Dobogókő)  

jan. - Pilis (Rám-szakadék)  
febr.- Börzsöny (Csóványos)  
márc. Bükk (Bélapátfalva - Őr-kő)  
ápr. - Börzsöny (Nagymaros-Zebegény)  
máj. - Börzsöny (Csóványos) 
okt. - Pilis (Dobogókő)  
nov. - Mátra (Fallóskút)  
dec. - Pilis (Nagy-Kevély)  

jan. - Hármashatár-hegy  
márc. - Budaörs-Makkosmária  
máj. - Bükk (Bélapátfalva, Őr-kő, Bél-kő)  
júl. - Pilis (Kevélyek) 
okt. Bükk (Tar-kő)  
nov. 20. Mátra (Kékes-tető)  

jan. Börzsöny – Nagymaros 

febr. Szentendre-Vöröskő 

ápr. Pilisszentkereszt-Dobogókő 

máj. Máriabesnyő (0-100) 
júl. Bükk 

szept. (0-100) Bp. Városliget és környéke 

okt. Hármashatár-Máriaremete 

okt. Bükk 

nov. Mátra – Ágasvár-Szentkút 
dec. Börzsöny 

jan. Börzsöny (Csóványos) 
márc. Pomáz - Pilisszentlászló 

máj. Nagymaros – Zebegény 

júl. Csillaghegy-Kevélyek-Csobánka 

szept. Pomáz (0-100 éves) 
szept. Bükk 

nov. Börzsöny: Királyháza Csóványos 

jan. Mátra 

márc. Dömös-Pilisszentlászló 

ápr. Budaőrs-Makkosmária-Normafa 

máj. Zirc-Bakonybél-Zirc 

júl. Pilisszentlászló – Visegrád  
nov. Felsőtárkány – Cserepeskő 

nov. Börzsöny (Csóványos) 

jan. Mátrafüred – Kékestető 

febr. Pomáz – Kő-hegy – Szentendre 

márc. Zebegény – Nagymaros 

máj. Bélapátfalva – Őrkő  
jún. Tatabánya – Turul 
aug. Vértes  
okt. Hármashatár-Normafa 

nov. Mátrafüred-Mátraháza-Kékes tető- 

jan. Pomáz-Pilisborosjenő 

jan. Kelenföld-Budaőrs-Normafa 

márc. Isaszeg – Máriabesnyő 

márc. Nagymaros-Zebegény 

júl.    Szilvásvárad-Szalajka völgy 

aug. Királyháza-Csóványos  
szept. Hajókirándulás: Bp-Vác-Bp. 
okt. Bakonybél „körbegyalogolva”.  
nov. Bükk… Felsőtárkány-Heregrét- 
dec. Mende-Úri-Sülysáp  
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KERÉKPÁRTÚRÁK: 

máj. - Úri  
júl.- Velencei tó 

júl.- Dunakanyar  
aug. - Balaton  

máj. - Máriabesnyő-Úri  
jún. - Havanna-Gyál-Vecsés  
júl. - Balaton   
aug.- Dunakanyar 
szept. - Leányfalu 

ápr.- Úri  
máj. – Szabadszállás - Izsák  
jún. - Velencei-tó  
júl. - Balaton  
aug.- Márianosztra  
okt. – Úri 

jún. Velence 

júl. B-almádi -Arács-B.szőlős-Tihany 

aug. Bp.Vágóhíd-Ráckeve-Kulcs  
szept. Máriabesnyő 

márc. ROKI-Pszentlőrinc (Havanna) 
ápr. Szentendre 

jún. Vác-Zebegény 

júl. Isaszeg-Úri-Gyömrő 

júl. Velencei tó 

aug. Balatonszentgyörgy-Keszthely-

B.almádi - B.világos 

aug. Bánki-tó 

jún. Monor-Úri-Mende 

jún. Balatonakali-Arács-Tihany-

B.szepezd  
- Ábrahámhegy- Révfülöp- 

aug. Vác - Zebegény 

szept. Szabadszállás – Izsák – Kecske-
mét 

ápr. – Szentendre – Leányfalu – Bp. 
jún. Tata – Komárom (Komárno)  
jún. – júl. Balaton (Bfüred-Tihany - 
Balatonalmádi - Almádi-Siófok) 
aug. Monor-Úri-Mende 

ápr. Kismaros-Márianosztra-Szob 

jún. Szabadszállás-Izsák-Kecskemét 
júl. Velencei tó – Pákozd-Velence  
aug. Balatonfüred (Arács)-B.szepezd - 
Szigliget-Vonyarcvashegy Keszthely 
Zamárdi- Balatonszéplak   
aug. Sopron-Fertő-tó (Ausztria!)- 

ápr. Vác-Kóspallag-Márianosztra - 
Szob  
júl. Balatoni Bringatúra B-akarattya- 
Gyenesdiás  Bélatelep.   
júl. Vonattal Hatvanig. Onnan: Jász-

berény - Tápiószentmárton 

szept. Szentendre-Leányfalu  

máj. Havanna-Gyál-Ócsa-Üllő 

jún. Bicske-Velence 

júl. B. világos - Balatonlelle - Vörs  

febr. Pilisszentkereszt-Pilis hg. 
febr. Mátrafüred - Mátraháza  
márc. Pomáz-Pilisszentlászló 

ápr. 0-100 évesek: Normafa 

júl. Bükk – Felsőtárkány-Őrkő 

nov. Mátrafüred – Kékestető  
dec. Szentendre - Leányfalu 

 

jan. Mende-Úri-Sülysáp 

febr. (0-100 éves): Normafa-Makkosmária
-Budaörs  
márc. Verőce-Nógrád  
ápr. Tata-Agostyán  
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Hitoktatóink 
 

„Köszönjük Istenünk, 
hogy apostolaid, evan-
géliumod hirdetői lehe-
tünk!” 

Minstránsaink 
 
„Szent Tarzíciusz,  
Könyörögj érettünk!” 

Úrnapja                                       „Üdvözlégy, Oltáriszentség!”  
 

„Menjetek tehát, tegyétek 
tanítványommá mind a 
népeket! (...) tanítsátok 
meg őket mindannak a 
megtartására, amit paran-
csoltam nektek. S én vele-
tek vagyok mindennap, a 
világ végéig.”  

 (Mt 28,18-20) 
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Dózsa Otthon 
szentmise 

Te Deum 
agapé 

Karizmák Ünnepe 
Máriaremete 
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MISEMONDATÁS 
Templomunkban - tisztelet a kivételnek - kevesen mondatnak misét szerettei-
kért (élőkért, holtakért), vagy egyéb szándékokra. Pedig ez a legértékesebb 
ima! - Ezért is örülök az alábbi levélnek: 
„Olyan sok örömet kaptam az ajándék misék kapcsán. Ma arra gondoltam, 
hogy én is szeretnék ajándékozni egy ilyen csomagot a közösségnek (10 mise 
a lelkigyakorlatunkért!) és egyúttal elküldöm az egyik tapasztalatomat. 
Első pénteken történt. Kértem egy misét az apukámért, a születésnapja alkal-
mából. 6-án volt a napja és az előestéjén volt érte a mise. Elhívtam anyukámat 
és igent mondott. Nagyon boldog voltam, hogy eljött, mert szeretek vele 
együtt lenni a misén, de sajnos csak ritkán van ilyen. 
Másnap - apukám szülinapján felhívta anyu a nagymamát, aki nem tudta fel-
venni a telefont. Hosszas csöngetés után apukám vette fel a mobilt és - ha jól 
tudom - 30 év után először - most beszéltek újra egymással. Anyukám felkö-
szöntötte őt a szülinapja alkalmából. Utána felhívott engem is és elújságolta a 
történteket.” 
 
PÉNTEKI SZENTSÉGIMÁDÁS 
Nagyon különleges volt a mostani szentségimádás. 
Az Eucharisztikus Kongresszus előkészítéséről olvastam egy összefoglalót, 
szerettem volna odafigyelni, de kintről elég hangosan behallatszott valami-
lyen dübörgős zene. Ha nem a templomban vagyok, az ilyen zenék szoktak 
zavarni. Végül letettem amit olvastam, és próbáltam odafigyelni Jézusra.  
Érdekes volt most azt megélni, hogy Jézus jelenlétében még ez a zene is szere-
tetté tud alakulni. Nagy nyugalmat éreztem, és jó volt ebben a békében         
töltekezni. 
Mindig hamar elmegy az idő, fél 8-kor még az volt bennem, bárcsak lehetne 
még maradni... 
A néni aki mellettem ült, szintén nem akart még felállni. Rám nézett és azt 
mondta: én olyan boldog vagyok most, olyan jó itt lenni, nem akarok még 
elmenni. - Megbeszéltük, hogy maradunk még pár percet, amíg csak lehet. 
Megvárjuk, amíg zárják az ajtót. Amikor már menni kellett, megszámoltuk a 
rózsafüzéren még 8 Üdvözlégy maradt. Úgy éreztem, ez egy meghívás ne-
kem, hogy folytassam. 
Még a lányokkal hosszan beszélgettünk, de hazafelé eszembe jutott a 8 Üd-
vözlégy. Jó volt vele együtt imádkozni. 
 

LEVELEK 
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PLÉBÁNOSI TÖPRENGÉS 
- Örültem, hogy Jézus Szíve ünnepén (jóllehet hétköznapra esett), sokan eljöt-
tek az esti szentmisére. Sok plébános örülne, ha a vasárnapi miséjén ennyien 
lennének! – Ugyanakkor elgondolkodtam, vajon a többi keresztény testvérem 
hol van?! 
- Örültem (és mások is), hogy Úrnapján ismét körbe vihettük Jézust lakótele-
pünkön! Óriási jelentősége van! – Ugyanakkor a szentmisén és a körmeneten 
is nagyon kevesen voltunk (Pedig azért van vasárnapra téve az ünnep, hogy 
mindenki jelen lehessen közösségében)! Bizonyára minden hiányzó fekvőbe-
teg volt, vagy halaszthatatlan (előre nem látott) külföldi útja volt. Vagy? Nem 
értjük még a lényeget? 
- Örültem, hogy többen köszöntöttek, vagy eljöttek a szentmisére, pappá szen-
telésem évfordulóján (előre meg volt hirdetve!), imádkoztak értem. – Ugyan-
akkor elgondolkodtam, hogy a hiányzóknak ennyire közömbös a plébánosuk 
(a papság) léte? Vagy? Nem értjük még a lényeget? 
- Most ünnepeltük az Oltáriszentséget, Jézus Szívét… - Többektől hallottam 
már, hogy nem tudnak mit kezdeni a szentségimádással, a Jézus Szíve litániá-
val… - Hát, itt komoly bajok vannak! Mert ez azt jelenti, hogy nem tudnak mit 
kezdeni Jézussal, Jézus személyével, ill. nem sokat jelent számukra Jézus! Ér-
demes lenne továbbképzésre járni…mindezt átgondolni…  - Szívesen segítek 
mindezekben! 
- Évente be szoktunk ikatatni 1-1 zarándoklatot. Volt már két napos is, de leg-
többször egy... Minden alkalom konkrét lehetőség plébániai közösségünk épí-
tésére („lakva ismerjük meg egymást”). Így volt legutóbb is, a Kalocsa-Báta 
zarándoklat. Nagy ajándék volt a résztvevőknek! Fájdalom, hogy sokan az 
ilyen lehetőségeket is kihagyják! Nem értjük még a lényeget? 

 
   OLVASTAM 
 
♦ „Nem elég szeretni valakit. Bátran kell szeretni.” - Márai Sándor 
♦ „Az élet rövid ahhoz, hogy kicsinyesek legyünk.” - Benjamin Disraeli, 19. századi 

angol író és politikus 
♦ „Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz.” - Szent István király 
♦ „Gazdag vagyok és ismert. Csak azt az egyet nem tudom, hogy mi következik ez-

után. Mit ad még az élet?” - Tallér Edina (regény részletből) 
♦ „Ha teljesebb és boldogabb életre vágyunk, először meg kell értenünk, mire is let-

tünk kitalálva.” - Szendi Gábor klinikai szak-pszichológus, író 
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Jó tudni 

KERESZTELÉS 
Idézetek Az Egyházi törvénykönyvből: 
851. kánon: 
- A keresztség kiszolgáltatását kellőképpen elő kell készíteni... - a megkeresz-
telendő gyermek szüleit és azokat, akik a keresztszülői feladatokat fogják ma-
gukra vállalni, megfelelően meg kell tanítani ennek a szentségnek a jelentésére 
és a vele járó kötelezettségekre...  - a szülőket... lelkipásztori buzdításokkal, sőt 
közös imádsággal is kellően felkészítsék 
855. k. 
- ügyeljenek arra, nehogy a keresztény érzülettől idegen nevet adjanak (a 
gyermeknek) 
857. k. 
- a keresztelés helye a saját plébániatemplom... 
867. k 
- A szülők kötelesek gondoskodni arról, hogy a gyermekek már az első hetek-
ben megkapják a keresztséget. A születés után mielőbb, sőt már a szülés előtt 
forduljanak a plébánoshoz... hogy erre kellő felkészítést kapjanak. 
868.k. 
- Ahhoz, hogy a gyermeket megengedetten kereszteljék meg, szükséges... 
hogy megalapozott remény legyen a katolikus vallásban való nevelésre... 
871. k. 
- Az abortált magzatokat, ha élnek, amennyiben lehetséges, kereszteljék meg. 
 
Keresztszülők 
872. k. 
- feladata... hogy azon fáradozzék, hogy a megkeresztelt a keresztségnek meg-
felelő keresztény életet éljen, és az ezzel járó kötelességeket híven teljesítse 
874. k. 
- tizenhatodik életévét betöltött személy legyen 
- katolikus, megbérmált (volt elsőáldozó!), s éljen a hithez és a vállalandó tiszt-
séghez méltó életet (gyakorolja a vallását). 
- ne kösse semmilyen kánoni büntetés (pl. elvált-újraházasodott, v. nem egy-
házi házasságban él…) 
- nem katolikus csak, mint a „keresztség tanúja” fogadható el. 
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GYÓNÁS - SZENTÁLDOZÁS 
Akik egyházilag nem érvényes házasságban élnek - pl. elváltak és második 
házasságuk van, vagy együtt élnek (akár esküvő előtt is),  - azok nem járul-
hatnak szentségekhez… nem gyónhatnak, nem áldozhatnak! 
Már nagyon régen gyóntam, “nem tudom hogy kell”... gyere bátran, segí-
tünk! 
Minden kérdéses helyzetben bátran kérdezzük meg a plébánost (ne másokat, 
mert sokan téves információkkal rendelkeznek).  
Sok kapcsolatot, házasságot lehet rendezni, és akkor megnyílhat az út a szent-
ségekhez járulás előtt. 

MISE ELŐTTI CSEND 
Sok helyen szép, dicséretes szokás, hogy szentmise előtt már fél órával is gyü-
lekeznek, várják egymást, jókat beszélgetnek, fogadják az újakat, stb… Közös-
ség építő! - De mindezt a templomon kívül, vagy (ahol van) az előcsarnok-
ban… A templomot meghagyják az imádság házának! Mert vannak, akik arra 
vágynak, hogy a csendes templomban imádkozzanak. Tehát, kérek minden-
kit, hogy a beszélgetés a templomon kívül legyen! A rózsafüzér imádkozása 
után se kezdődjön beszélgetés a templomban. A misére való előkészület sem! 
Azt szép csendben a sekrestyében… Köszönöm! 

ESKÜVŐ - HÁZASSÁGKÖTÉS  
Legalább 6 hónappal az esküvő előtt kérjük érdeklődni, jelentkezni a plébá-
nosnál. Az esküvő időpontját ekkor még nem fontos tudni! A jelentkezés, a 
szükséges adatok beszerzése ill. a felkészülés mielőbbi elkezdése a fontos! 
Felkészülésre azokat is befogadjuk, akik nem a mi templomunkban szeretné-
nek házasságot kötni! Szeretettel várjuk az együttjáró párokat is!  
 

„Isten, aki az embert szeretetből teremtette, meg is hívta a szeretetre, ami 
minden egyes ember veleszületett, alapvető hivatása. Az ember Isten képmá-
sára lett teremtve, aki maga „a szeretetʺ. Mivel Isten férfinak és nőnek      
teremtette az embert, kölcsönös szeretetük annak az abszolút és fogyatkoz-
hatatlan szeretetnek a képe, mellyel Isten az embert szereti. Ez a szeretet a 
Teremtő szemében jó, sőt nagyon jó. Ez a szeretet, melyet Isten megáldott, 
arra van rendelve, hogy termékeny legyen, s hogy a teremtés őrzésének közös 
művében valósuljon meg: „Isten megáldotta őket, és mondta nekik: 
»Legyetek termékenyek, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és vessétek ural-
matok alá«” 

/KEK - A Katolikus Egyház Katekizmusa/ 
 

Ld. még: Jegyesek, házasok ablakunkat (menüpontot) honlapunkon -  
www.rozsafuzerkiralyneja.hu 



 

26 Rózsafüzér Királynéja 

 

Éljük az igét - 2017. augusztus 

„Az Úr jóságos mindenkihez, telve irgalommal minden iránt, amit 
alkotott.” (Zsolt 145,9) 

Letizia Magri/ 
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Imádkozzunk! 

A PÁPA EGYETEMES IMASZÁNDÉKA:  
 

JÚLIUS: Azokért a testvéreinkért, akik eltávolodtak a hittől, hogy a 
mi imádságunk és evangéliumi tanúságtételünk által is felfedezhessék 
az irgalmas Úr közelségét, és a keresztény élet szépségét.   
AUGUSZTUS: Korunk művészeiért, hogy tehetségük műveink ke-
resztül segítsenek mindenkinek felfedezni a teremtett világ szépségét. 
 

 

Az Élet Igéje 

JÚLIUS: „Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és 
én felüdítlek Titeket.” (Mt 11,28) 

AUGUSZTUS: „Az Úr jóságos mindenkihez, telve irgalommal minden iránt, 
amit alkotott”. (Zsolt 145,9)  

 

 
 
 
 

ÖRVENDETES 

VILÁGOSSÁG 
-   A nyári szünet (szabadságok) 
testet-lelket építő kitöltéséért 
FÁJDALMAS 

DICSŐSÉGES 

 

A plébános imaszándékai  
a rózsafüzér csoportok részére 

JÚLIUS 

 

 

♦ Papp	Tibor		-	Gyergyák	Edina	
♦ Kutalik	Péter	-	dr.	Flek	Lívia	

♦ Holló-Szabó	Balázs		
																													-	dr.	Juhász	Tímea	

 

 

 

 

ÖRVENDETES 

VILÁGOSSÁG 
-   Lelkigyakorlatunkért 
FÁJDALMAS 

DICSŐSÉGES 

 

A plébános imaszándékai  
a rózsafüzér csoportok részére 

AUGUSZTUS 

 

„A házassági szövetséget, amely-
ben a férfi és a nő az egész élet 
olyan közösségét hozza létre egy-
mással, mely természeténél fogva a 
házasfelek javára, gyermekek nem-
zésére és nevelésére irányul, Krisz-
tus Urunk a megkereszteltek között 
a szentség rangjára emelte.” (KEK) 
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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 esti szentmise előtt 17 óra-
kor, ill. a hónap első vasárnapján   a 
délelőtti szentmise előtt ¼ 10-től  

 

G1+ !,!'":  

♦ 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 

TPQRSST TUVPWXRYTZ[ 
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 
 

 

    
 
 

 

 

 

V\]RWU\^  
de. 10 óra 

(ez plébániánk fő szentmiséje) 

és 18 óra 
 

 TPQRSST ]abUcXT]d[: 
 
 
 

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

 
 
 
 

 

 

templomunkban 

 
 

Várjuk a rózsafüzérrel  
kapcsolatos tapasztalatokat, 

imameghallgatásokat!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


