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103 éves a templomunk! A Rózsafüzér Királynéja Országos Szentélye 1915.

október 3-án lett felszentelve (születésnap). Október 7. pedig a névnapja: Rózsafüzér Királynője ünnepe. Istennek legyen hála a benne kapott kegyelmekért!
Sokan, sok mindent tudnának mesélni, hogy mi-mindent köszönhetnek e templomnak… Ima-meghallgatások, csodás gyógyulások, megtérések, tanítások,
útbaigazítások... Szép lenne ezeket „kihangosítani”, mindenkivel megosztani
(amit lehet) és akár újságunk következő számaiban is olvasgatni…
Ima Rózsafüzér Királynéjához
Rózsafüzér Királynéja,
sajgó szívek gyógyítója
most hozzád imádkozunk Légy Fiadnál szószólónk!
Szentolvasó minden szeme
reményünknek igazgyöngye!
Te megértő vagy Szent Anyánk,
palástodat borítsd ránk!
Kölcsönözd hű lelkületed,
alázatod, szelídséged!
Szent Jegyesed küldjed el!
Jó Atyánkkal békíts meg!
/Pozsonyi Ágnes/

KÖZÖSSÉG

Mária által Jézushoz
Isten legdrágább teremtménye Te vagy, Mária.
A föld igazi kincse. Krisztus miatt Istenanyának
hívunk Téged. Fiad feletti örömödben adtál hálát
az Atyaistennek és lelked nagyságát mutattad
meg Istendicsérő imádban.
Magasztalja lelkem az Urat, mert nagyot művelt
velem ő, aki Hatalmas.
Az Isten megtestesülése, a világ legnagyobb csodája benned történt meg. Az emberek között te
állsz most már örökké a legközelebb Jézushoz.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr
veled van! Áldott vagy Te az asszonyok között!
Ragaszkodásunkat fejezzük ki irántad, Mária,
aki elfogadtad, hogy nemzetünk védasszonya
légy és ezért mi magyarok kivételesen az Üdvözlégy imában is „Asszonyunk, Szűz Máriának”
hívhatunk. Köszönjük védelmedet, szeretetedet!

„Ó Mária, mivel te vagy Isten mosolya, Krisztus fényességének tükröződése, a Szentlélek
lakóhelye, a hajnalcsillag, a mennyország kapuja és az első föltámadott teremtmény,
testvéreinkkel együtt kérünk: könyörögj érettünk!” (XVI. Benedek pápa – Lourdes, 2008)
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, szeretünk téged, óvj és segíts
minket! Szeretteinkért és minden emberért kérjük közbenjárásodat!
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz érettünk most!
Sokszor megtapasztaltad a halál fájdalmát: családtagjaid, József elvesztése, Jézus kínhalála. Te tudod, milyen kegyelmekre van szükségük a haldoklóknak,
ezért kérjük segítségedet! Asszonyunk, Szűz Mária,
Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk halálunk
óráján! Nagyboldogasszony! Mit éreztél, amikor megpillantottad a halálból feltámadt Jézusodat?! Élet Királynője! Mit éreztél akkor, amikor Te feltámadtál az
örök életre és felvett Téged maga mellé a mi Urunk,
Jézus? Mária, köszönjük, hogy a sok-sok jelenés által
az Isten örök országába vetett hitünket erősíted és
segítesz bennünket a feltámadás örömébe jutnunk!
(Részlet a Krisztusfüzér Mária-imádságából)
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Visszatekintés a 2017-es rózsafüzér találkozónkra

Nagy László tárogatózik

Szentmise Snell György püspök atyával

„Érezzétek mindig és mindenütt a Rózsafüzér Királynője oltalmát és vigyétek haza
otthonotokba a lelki örömök és a kegyelmi javak ajándékát!”

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Mária iskolája, október imádsága: a rózsafüzér
Ismét érkezik október, a Szűzanya és a rózsafüzér
hónapja. Egyházunk közössége hosszú századok óta
imádkozza ezt az egyszerű, mégis kimeríthetetlenül
mély, Krisztus szemlélésére irányuló imádságot, Mária áldott füzérét, „mely Istenhez láncol minket”.
A rózsafüzér, más néven olvasó vagy szentolvasó
(latinul: rosarium) egyrészt imádság, másrészt az
imádság eszköze. Elnevezése onnan származik,
hogy a hagyomány szerint az első rózsafüzéreket
Szent Domonkos összepréselt rózsaszirmokból
készítette – rózsakoszorúnak a Szűzanya számára.
A mai rózsafüzér a középkor jámborságában folyamatosan alakult ki.
Szerzetesek és remeték az első időktől kezdve használták ismétlődő imádságok számlálására. Remete Szent Pálról jegyezték föl, hogy a Miatyánk számlálására magokat vagy kavicsokat használt. A hagyomány egy másik ága
szerint a rózsafüzért örmény keresztények használtak először, valószínűleg a
Jézus-ima imádkozására. Amikor a muszlimok meghódították az örményeket, átvették tőlük a rózsafüzér gyakorlatát Allah nevének és dicsőségének
ismételgetésére. Európában a 11. században az 50, 100, 150 Miatyánk térdhajtásokkal kísért imádkozása vált gyakorivá. A 12–13. században a Miatyánk

„A rózsafüzér, ez a megváltó megtestesülésbe gyökerező, evangéliumi imádság teljesen Krisztusra irányul. Mert még jellegzetes eleme is – az Üdvözlégyek litániaszerű ismétlése – Krisztus
dicsőítése lesz, akiről az angyali üdvözlet és a Keresztelő anyjának köszöntése szól: »Áldott a te méhednek gyümölcse« (Lk
1,42). Sőt, többet mondunk: az Üdvözlégyek ismételgetése a
háttér, melyben a titkokat szemléljük: Jézus, akit minden Üdvözlégyben megnevezünk, ugyanaz, mint akit a titkok egymás után
szemünk elé állítanak mint Isten Fiát és a Szűzanya fiát.” (Szent
helyére az Üdvözlégy első fele került, majd a két formát egyesítették. Henrich von Kalkar O’Carth (†1408) alakította a rózsafüzért úgy, hogy minden
tíz Üdvözlégy elé Miatyánkot tett.
A rózsafüzér elterjesztéséért különösen a ciszterciek és a domonkosok
tettek sokat. Szent Domonkos az albigensek ellen segítséget kért a Szűzanyától, aki mint új és hathatós fegyvert adta át neki a rózsafüzért. 14. századi
följegyzések szerint először domonkos apácák és karthauziak kapcsoltak a
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rózsafüzérhez titkokat és elmélkedéseket: a tíz Üdvözlégy előtt rövid mondattal fölidézték Jézus és Mária életének egy-egy eseményét. Alanus de Rupe osztotta örvendetes, fájdalmas és dicsőséges részekre a rózsafüzért.

„A rózsafüzér – jóllehet jellegzetesen máriás imádság – lényegét tekintve krisztologikus.
Alkotóelemeinek egyszerűségében sűrítve tartalmazza az egész evangéliumi üzenet mélységét, melynek mintegy rövid összefoglalása. Benne visszhangzik Mária imádsága, az ő örök
Magnificatja, a megváltó megtestesülés művéért, mely az ő szűz méhében kezdődött el. A rózsafüzérrel a keresztény nép beiratkozik Mária iskolájába, hogy bevezessék Krisztus arca
szépségének szemlélésébe és az ő szeretete mélységének megtapasztalásába. A rózsafüzér
által a hívő kegyelmek bőségét nyeri el, mintegy magának a Megváltó Anyjának kezéből.”
(Szent II. János Pál pápa)
A rózsafüzér a 15. században nyerte el mai formáját, az egész Egyházban a
16. század második felében terjedt el. A törökök felett Lepantónál aratott győzelmet (1571. október 7.) az egész keresztény világ a rózsafüzér imádkozásának és a Szűzanya segítségének tulajdonította. Maga a pápa, Szent V. Piusz is
a rózsafüzért imádkozta, mikor zajlott a harc.
„Az Egyház a rózsafüzérnek mindig különös hatékonyságot tulajdonított,
ezért a legnehezebb ügyeit a közösségben, folyamatosan mondott rózsafüzérre bízta” – írja II. János Pál pápa, aki a 2002 októberétől 2003 októberéig terjedő
időszakot a rózsafüzér évének nyilvánította, s kiadta a Rosarium Virginis Mariae kezdetű apostoli levelet. Ebben hirdette meg hagyományos örvendetes,
fájdalmas és dicsőséges titkok mellé a világosság rózsafüzérének öt titkát. A
szentatya szavai szerint „a rózsafüzér mondása nem más, mint Krisztus arcának szemlélése Máriával”; „a rózsafüzér a maga egyszerűségében és mélységében […] jelentős imaforma, s az a rendeltetése, hogy az életszentség gyümölcseit teremje”.
Ferenc pápa is a rózsafüzér imádkozására hív
mindannyiunkat októberben – hogy Isten Anyja óvja
meg az Egyházat a gonosz támadásaitól és Szent Mihály segítsen minket a gonosz ellen folytatott küzdelemben.
Szűz Máriát, mint a Rózsafüzér Királynőjét
október 7-én ünnepeljük.
„Ó, Mária, áldott rózsafüzére, édes lánc, mely Istenhez láncolsz minket, szeretet köteléke, mely az angyalokkal egyesítesz, az üdvösség tornya a pokol szakadékában, biztos kikötő
az általános hajótörésben, nem hagyunk el soha többé.”
(Részlet Boldog Bartolo Longo könyörgéséből)
Forrás: Magyar Kurir
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Hogy ne győzhessen a gonosz – Ferenc pápa imádságra hív
Szeptember 29-én, szombaton a Szentszék közleményt adott ki. Ferenc pápa a
rózsafüzér imádkozására hív mindannyiunkat – hogy Isten Anyja óvja meg
az Egyházat a gonosz támadásaitól és Szent Mihály segítsen minket a gonosz
ellen folytatott küzdelemben.
A Szentatya úgy határozott, hogy minden hívőt arra hív az egész világon,
hogy októberben, Mária hónapjában imádkozza el minden nap a rózsafüzért;
így kapcsolódjunk össze egy közösségben és bűnbánatban mint Isten népe,
amely Isten Szent Anyját és Szent Mihály arkangyalt arra kéri, hogy óvja meg
az Egyházat az ördögtől, akinek célja mindig az, hogy elszakítson bennünket
Istentől és egymástól.
Az elmúlt napok során, a balti országokban tett látogatása előtt a Szentatya
találkozott Fréderic Fornos SJ atyával, az Ima a Pápáért Világszövetség
(Pope’s Worldwide Prayer Network) vezetőjével, akit arra kért, hogy továbbítsa az egész világon minden hívő felé kérését, és hívjon meg mindenkit arra,
hogy együtt imádkozzuk a rózsafüzért az ősi „Sub Tuum Praesidium” invokációval, és a Szent Mihály arkangyalhoz intézett imádsággal együtt, mivel
Szent Mihály az, aki megvéd minket és segít a gonosszal folytatott harcunk
során (vö. Jelenések könyve 12,7–12).
A „Sub Tuum Praesidium” invokáció a következőképpen hangzik:

Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején,
hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott Szűz!
A világ minden hívőjéhez intézett kérésével a Szentatyának az a célja, hogy
kérjük Istennek Szent Anyját, vegye az Egyházat óvó palástja alá, így őrizze
meg a gonosznak, a nagy vádlónak a támadásaitól, és egyben tegye egyre
tudatosabbá a jelenben és a múltban elkövetett vétkeket, hibákat, visszaéléseket illetően, és buzdítsa arra, hogy ezek ellen habozás nélkül harcoljon, hogy a
gonosz felül ne kerekedhessen.
A Szentatya másik kérése, hogy októberben a rózsafüzér imádkozását XIII.
Leó pápa imájával zárjuk:

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen
légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek
vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.
Forrás: Magyar Kurír
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Boldog VI. Pál pápa szen0éavatása
Ferenc pápa október 14-én avatja szentté VI. Pál pápát és Oscar Romero san
salvadori érseket a Szent Péter téren, a fiataloknak szentelt püspöki szinódus
idején. Ferenc pápa ezekkel a szavakkal zárta 2014. október 19-én a VI. Pál pápa boldoggá avatása alkalmából mondott homíliáját: „VI. Pál képes volt arra,
hogy valóban megadja Istennek azt, ami az Istené. Egész életét annak a szent, ünnepélyes és komoly feladatnak szentelte, hogy Krisztus küldetését folytassa az időben és a
földön. Szerette az Egyházat, és vezette az Egyházat, hogy az egyszerre legyen minden
ember szeretetteljes anyja és az üdvösség kiosztója.”
Giovanni Battista Montini az észak-olaszországi Brescia közelében született
1897-ben. 1920-ban szentelték pappá, 1955-ben Milánó érseke lett, majd három
évvel később XXIII. János pápa bíborossá kreálta, akit Péter székében VI. Pál
néven követett 1963-tól. Megválasztásakor kijelentette, hogy folytatni kívánja a
II. vatikáni zsinatot. Amikor véget ért az egyetemes zsinat, nagy bátorsággal
elkezdte gyakorlatba ültetni az ott született döntéseket a nagy nehézségek ellenére is. Hét enciklikát írt, kilenc apostoli utat tett Olaszországon kívül. Ápolta
az ökumenikus kapcsolatokat. Találkozókat és eszmecseréket tartott az anglikán és az ortodox egyházzal. 1978. aug. 6-án hunyt el Castel Gandolfóban.
Szenttéavatása alkalmából az Új Ember Kiadványok sorozatban jelenik meg
két olyan kötet, mely közelebb hozhatja hozzánk VI. Pál pápa alakját és tanítását. Rino Fisichella érsek könyve, a Találkoztam VI. Pállal – A pápa életszentsége a
tanúságok tükrében ennek a többéves szenttéavatási eljárás nyomán született. E
kötet lehetőséget kínál arra, hogy közelebb kerüljünk egy olyan pápa életszentségének a megértéséhez, aki meghatározó alakja volt a 20. század történelmének. VI. Pál pápa Marialis Cultus kezdetű apostoli buzdítása lényeges
szerepet töltött be a zsinat
után majd’ egy évtizeddel az
Egyház életében, és azóta is
nagyon sok mindenben irányadó, de hazánkban – fordítás
híján – Isten népe előtt eddig
mégis rejtve maradt. Az apostoli buzdítás most végre magyar nyelven is megjelenik; a
szöveg megértését Kovács
Zoltán mariológus szakértő
magyarázatai segítik.
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Második felkészülési év: a közösség
A 2020. szeptemberében tartandó Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) 2. felkészülési évének témája a
közösség. Egy közösségi ünnep kapcsán is elmélkedhetünk róla. Károly atya Úrnapja után írta össze gondolatait:
A KÖZÖSSÉG
1. Az úrnapi szentmise szövegei tele voltak a közösségre
utaló gondolatokkal. Íme egy pár idézet:
- Tanítványai megkérdezték Jézust: Mit akarsz, hova menjünk, hogy elkészítsük számodra a húsvéti vacsorát? –
Nem számoltam össze, de többen megmozdultak nálunk is (önként vagy felkérésre), akik részt vettek az ünnep előkészítésében.
- … „hogy egyházad mindig egy legyen”…
- … „hogy szeretetlakomádra, a szentmisére szóló hívásnak mindig örömmel
és áldozatkész lélekkel engedelmeskedjünk” (akár meleg van, akár hideg van,
esik az eső, stb.)!
- … „hogy minden ember az egy hit világosságában éljen, és szeretetben forrjon eggyé”…
- „Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus
testében és vérében részesülünk.”
- Egyházad… „add meg teljes egységét”…pl. „forrassz eggyé békességben”…
2. Közösség. Szép, világos magyar szó.
- Jelenti azt is, hogy pl. ma is jelentkezett valaki a plébánián, hogy hozzánk/
templomunkhoz szeretne tartozni. „Voltam máshol is (…), de én ezt választom, ide fogok járni”. Más valaki pedig „ma tért vissza”.
- De jelenti azt is, hogy legyen közünk egymáshoz! – Legalább, akik templomunkba járnak, ismerkedjenek egymással, merjék megszólítani egymást…
- Sok program van. Mind-mind alkalom arra, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, jobban megismerjük egymást… - Ki mit tesz ezért, a közösséggé válásért? – Lelkinapok, lelkigyakorlatok, zarándoklatok, kirándulások, stb.
- Hála Istennek sokan vannak, akik nem csak vasárnapi misére járnak, hanem
a különböző felnőtt hittanokra is (első hallásra hihetetlennek tűnik, de 100 fölött vannak akik ténylegesen járnak!). Vannak különböző csoportok is.
– De ezek mennyire nyitottak mások felé, mennyire törekszenek arra, hogy a
„közösségek közössége” egyház legyen?! Az Egy-házat, az Egy plébániai közösséget építik?
- Külön kérdés: kinek, milyen kapcsolata van a közösség vezetőjével (jelen
esetben a plébánossal)?
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3. Elkötelezettség
- Az élet sok területén ez nagy hiánycikk!
- Nálunk? Mennyi plébániai elkötelezett keresztény van? – Ehhez a plébániához tartozom, lehet rám számítani: lelkiekben, anyagiakban, fizikai munkában… tettekben…! Öröm és hála, hogy vannak. Komoly névsor jönne össze
ezekből is!
- Évente van egy pár – előre tudott – program. Aki plébániánk igazán elkötelezett tagja, az mindent megtesz azért, hogy részt vegyen ezeken. Más programot nem szervezek erre az időpontra! Itt a helyem! (Legutóbb pl. az úrnapi
körmenet, legközelebb a hittan évzáró szentmise). December végéig (sőt már a
jövő évre is!) be van írva programunkba/naptáramba!
- Pl. a „rokimindenkire” ment egy kérdőív (közvélemény kutatás). Eddig a
135 címről kb. 35 válasz jött (köszönjük!). Zajlik az augusztusi lelkigyakorlatra
való jelentkezés is. Ez is mutat valamit… Közösség építés!
- Természetesen örülök azoknak is, akik még „távolabb” vannak, ismerkednek… de már rendszeresen templomunkba járnak. Bátorság! Szabad közelebb
jönni! – Itt jut eszembe, hogy plébániai újságunk valamelyik számában jelent
meg egy „lőlap”, tízes kör. Ki hol helyezkedik el?
4. A NEK célja nem az, hogy majd 2020-ban egy misén, vagy majd egy hét
(egy-két) programján, kongresszuson részt vegyünk. Fő cél (és gyümölcs),
hogy az előkészület 3 éve alatt eucharisztikus emberek, közösség, Egy-ház
legyünk! Ehhez igyekszünk már most minden nap hozzátenni valamit.
Nagy Károly plébános

NAPTÁRUNK
OKTÓBER

NOVEMBER

5. Elsőpéntek
6. Búcsúnk (Rózsafüzért Imádkozók
IX. Országos Találkozója)
7. Termény-hálaadás,
Norvég férfikórus szolgálata
8. Magyarok Nagyasszonya ünnepe
13. Esküvő
14. Elsőáldozás / Keresztelő
Színes délután
19-22. FIHÁ lelkigyakorlat
21. Missziók javára gyűjtés
27. Túra
29. Chiara Luce mise

1. Mindenszentek ünnepe (kötelező!)
2. Halottak napja
4. Mindenki névnapja
5. Szent Imre ünnepe
18. Karitász javára gyűjtés
19. Szent Erzsébet ünnepe
22. FEFO
24. Gyalogtúra
Szentségimádás (NEK) 17.00 óra
25. Krisztus Király vasárnapja
TEMPLOMUNK ÜNNEPI NYITVATARTÁSA:
Nov. 1. csüt. 9.00 - 19.00 ; Nov. 2. pént. 9.00 - 19.00
Nov. 3. szombat 7.00 - 17.00 ; Nov. 4. vas: vasárnapi
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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„0-100 éves” kirándulás Visegrád - Mogyoróhegy
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A PLÉBÁNOSTÓL
Szept. 23. KERESZTÉNYEK
Szent Ágostontól olvastam: „...Figyeljétek csak meg azokat az embereket, akik jól akarnak
élni, és már elhatározták, hogy jól is élnek. Ezek készségesebbek arra, hogy a jót megtegyék,
de szenvedéseket elviselni kevésbé alkalmasak. A hűséges keresztény élethez viszont nemcsak
az tartozik hozzá, hogy valaki megtegye a jót, hanem az is, hogy elviselje a rosszat. Mindazok
tehát, akik látszólag buzgók a jótettekben, de a fenyegető szenvedéseket nem akarják vagy
nem tudják elviselni, azok a gyengék…”
Szept. 21. MÁTÉ
A mai zsolozsmában olvastam: „Kövess engem! (Mt 9, 9) Látta, de nem annyira a testi látás, hanem inkább a
belső könyörület tekintetével. Látta a vámost, és mivel ebben a látásban ott volt könyörülete és kiválasztása is,
azt mondta neki: Kövess engem! Kövess, ez azt jelenti, hogy lépj a nyomomba. Kövess – mondta –, de ne lábad
lépteivel, hanem életed megjobbításával. Aki ugyanis azt állítja, hogy Krisztusban akar maradni, annak úgy kell
élnie, ahogy Krisztus élt (vö. 1 Jn 2, 6).” (Tiszteletméltó Szent Béda áldozópap szentbeszédeiből)
Szept. 15. FÁJDALMAS ANYA
„Jézus keresztje mellett ott állt anyja…” (Jn 19,25-27) Jézus mellett állni – örömben, fájdalomban – Máriával,
máriásan = nagy hittel, a feltámadás reményében… Jézusra figyelve, és azt tenni, amit Ő mond…
„Segíts Anyánk, mindig bátorítsd hitünk…”
Szept. 13. TÖBBET VÁR
„Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom…” (Lk 6,27-38)
– Van, akiknek ez már sok! Ezeket megérteni, elfogadni, élni, bizony nem könnyű, nehéz! Ez már radikális Krisztus-követés! Azért próbálgassuk minden nap, sok-sok újrakezdéssel. Ne elégedjünk meg a hagyományos, langyos keresztény élettel! Tartozzunk azok közé, akik már jobban elköteleződtek Jézus mellett!
Szept. 5. KALKUTTAI SZENT TERÉZ
Minden nap elimádkozta: „Drága Jézus, segíts nekem, hogy a Te illatodat vigyem mindenhová, amerre csak
járok. Áraszd el lelkemet a Te lelkeddel és szereteteddel. Járd át és vedd birtokodba egész lényemet teljesen,
hogy egész életemen csak a Te életed ragyogjon át. Ragyogj át rajtam, és legyél annyira részemmé, hogy minden
lélek, akivel csak kapcsolatba kerülök, érezze a Te jelenlétedet lelkemben. Emeljék fel fejüket, és többé már ne
engem lássanak, hanem csak Jézust. Maradj velem, és ragyogni fogok, ahogy te ragyogsz, fényként mások
számára. Ámen.”

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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HITTANÓRÁK RENDJE
2018 – 2019
Babák-mamák
Bibliaóra
Katekumenek (kezdők)
ROKI-Mindenki (19-90 évig)
Felnőtt hittan (65 év alattiak)
Jegyesek (és ifj. házasok)
Nyugdíjasok
Igekör
Boldog Gizella kör
Filmklub
Fiatal házasok
Kisovis (kis– és középső csop.)
Óvodás + 1. oszt.
2-4. oszt.
Kisifi (7 - 10. oszt.)

kedd 10:00
2. kedd 18:45
4. kedd 18:45
1. hétfő 18:45
3. hétfő 18:45
1. és 3. kedd 18:45
4. kedd 15:30
utolsó csütörtök 18:45
hétfő 10:00
1. csütörtök 18:45
1. hétfő és 3. kedd
szerda 17.00
szerda 17.00
szerda 17.00
szerda 17.45

Nagyifi

3. csütörtök 18.45

További információ Nagy Károly plébánostól kérhető (+3630/701-9897).

Hittanévnyitó szentmise
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Kisovisok

Nagyovisok

Szent István Gimnázium

Alsósok, elsőáldozásra készülők
Egyik első iskolai hittanon történt:
„Egyik nyelvi teremben lesz az idén a hittan. A terem fel van díszítve angol, francia,
latin, német nyelvű tablókkal. Az egyik lány kitépett a füzetéből egy lapot, rárajzolt
egy keresztet és azt mondta ezt kiteszi, hogy lássák, hogy hittan is van a teremben.
Együtt tették ki a többiekkel... mire egyáltalán jóváhagytam volna az ötletet, már kint
is volt. Óra végéig ott hagytam, aztán mondtam, hogy vegyük le, mert belelóg a tablóba, átgondoljuk még ezt… (Igazából az volt bennem, hogy az iskolában biztos, hogy
nem örülnek neki, ha egy kereszt van kitéve, legfeljebb, ha engedélyt kérek rá...) A lány
is vette a lapot, pedig csak 11 éves és mondta: „Tudom, tudom nem lehet reklámozni a
kereszténységet!” - Ez nagyon elgondolkodtatott. Ami viszont örömmel töltött el, hogy
8-an vannak, abból 6-an voltak nyáron sőt még nyaraláskor is templomban.” /B. Vera/
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Kisifi hittan

Baba-mama csoport

Jegyesek és ifjú házasok

Felnőtt hittan (65 év alattiak)

Rokimindenki hittan

Nyugdíjas hittan
14
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A Fasori Evangélikus
Gimnázium plébániánk
területén helyezkedik el,
ezért az ottani katolikus
hittancsoportok is mind
„hozzánk tartoznak”. A
hatodikos
hittanosok
hitoktatójukkal, Broczkyné Gottlieb Katalinnal
ellátogattak szeptemberben hozzánk. A gyerekek megnézhették, körbejárhatták a templomot,
megismerkedtek a sek- A Fasori Evangélikus Gimnázium hittanosai
restyével és a liturgikus
ruhákkal, felszerelésekkel. Feladatuk volt az is a templomi hittanórán, hogy
saját szavaikkal fogalmazzanak egy imát. Néhányat ezekből alább közlünk:
♦

♦

♦

♦

♦

♦

„Atyám, köszönöm, hogy megteremtettél és vigyáztál rám. Köszönöm azt is, hogy
szüleimet nem vetted el tőlem és tudom, hogy életem minden szakaszán ott vagy és
mindig szeretsz. Ha bajban vagyok, segítesz és boldoggá teszed életem.”
„Drága Mennyei Atyám! Kérlek, minden ugyanilyen jó lehessen. Köszönöm, hogy
ilyen jó az életem! Kérlek add, hogy másoknak is hadd legyen jó! Ámen.”
„Istenem! Te mindenható, örökkévaló vagy és ezért bármire képes. Arra kérlek,
hogy csalódásmentesen teljenek napjaim. Ebben Te tudsz nekem a legtöbbet segíteni, sőt te mindenben tudsz nekem segíteni! Úgy szeretném, ha jóra terelnél, úgy
írnád meg a sorsom, hogy neked a legjobbat tegyem. Ámen.”
„Istenem, Te Mindenható, legyél velem kegyelmes, ne hagyd, hogy bántódásom
legyen és áldj meg engem. Bocsásd meg bűneim és viseld gondom. Add, hogy mindenem meglegyen ó drága Istenem!”
„Istenem, köszönöm, hogy házadban lehetek! köszönöm, hogy segítségeddel bármit
elérhetek! Köszönöm, hogy ilyen nagyszerű családba születhettem! Kérlek, segíts
nekem, ha fáj valami! Segíts a családomon, ha bármi baja lenne. Ámen.”
„Köszönöm Istenem, hogy segítesz nekem minden bajban és köszönöm, hogy vigyázol és óvsz a legnehezebb pillanatokban is. Hálás vagyok, hogy eljöhettünk a
templomba. Köszönöm, hogy ebbe az iskolába jöhettem, mert sok barátot szerezhettem. És utoljára azt is megköszönöm, hogy van egy családom és testvérem is.
Ámen.”

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Éljük az igét!
2018. október
„Vezessen benneteket a Lélek, akkor nem vagytok alávetve
a törvénynek.” (Gal 5,18)
Pál apostol levelet írt a galáciai keresztényeknek (ez a terület a mai Törökország középső részén helyezkedik el), ahol
ő maga evangelizált, és így különösen a szívén viselte a
sorsukat.
Ebben a közösségben néhányan úgy gondolták, hogy a
keresztényeknek meg kell tartaniuk a mózesi törvény minden előírását ahhoz,
hogy Istennek tetsző módon éljenek és eljussanak az üdvösségre.
Pál azonban leszögezi, hogy többé nem vagyunk „alávetve a törvénynek”,
mert Jézus, az Isten fia és az emberiség megváltója saját halálával és föltámadásával mindenki számára úttá lett az Atyához. Ha hiszünk benne, ez megnyitja
a szívünket Isten lelkének működésére, aki vezet és elkísér az élet útjain.
Pál szerint tehát nem arról van szó, hogy nem szükséges betartanunk a törvényt. Sőt, azzal éljük meg legmélyebben és legnagyobb odaadással, ha a Lélek vezetésére hagyatkozunk.
Néhány mondattal korábban ugyanis így ír: „az egész törvény ebben a mondatban teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat.” (Gal 5,14)
A keresztény szeretetben, mely Isten és a felebarátok felé irányul, ott van a
gyermeki szabadság és felelősségérzet: Jézus példája szerint meg vagyunk hívva, hogy mindenkit szeressünk, elsőként szeressünk, úgy szeressük a másikat,
mint önmagunkat, még azokat is, akiket ellenségnek érzünk.
„Vezessen benneteket a Lélek, akkor nem vagytok alávetve a törvénynek.”
Az Istenből fakadó szeretet arra ösztönöz, hogy felelősségteljes emberek legyünk a családban, a munkahelyen, és mindenütt, ahol megfordulunk. Arra
kaptunk meghívást, hogy kapcsolatainkat a béke, az igazságosság és a törvényesség jegyében építsük.
A szeretet a legbiztosabb alapja közéletiségünknek is, ahogy Marie meséli:
„Párizs külvárosában tanítok, egy hátrányos helyzetű városnegyedben, a diákokat tekintve pedig multikulturális népesség körében. Több tantárgyat érintő
projekteket indítottam el, hogy közösen dolgozhassunk, a kollégákkal is megélhessük a testvériséget, és ezt a hiteles példát állíthassuk a diákok elé. Már
16
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megtanultam, hogy ne várjak azonnali eredményeket, amikor látom, hogy
egy tanítványom nem változik. Fontos, hogy továbbra is bízzam benne, mellette álljak, értékeljem és jutalmazzam. Néha úgy érzem, semmi nem változik,
máskor azonban kézzel fogható jelét látom, hogy a felépített kapcsolatok gyümölcsöt hoznak, mint például az egyik lány esetében, aki egyáltalán nem viselkedett építően az órákon. Higgadtan és határozottan elmagyaráztam neki,
hogy a békesség érdekében mindenkinek meg kell tennie, ami rajta múlik. Ő
pedig ezt írta utána: »Sajnálom, hogy így viselkedtem. Többé nem fog előfordulni. Tudom, hogy a tanárnő konkrét tetteket vár tőlünk, nem ígéreteket, és
ilyen értelemben szeretnék lépéseket tenni. Ön olyan ember, aki nekünk, a
tanítványainak igazi értékeket mutat, és kedvet ad, hogy meg is akarjuk valósítani ezeket.«”
„Vezessen benneteket a Lélek, akkor nem vagytok alávetve a törvénynek.”
Szeretetben élni nem egyszerűen a saját erőfeszítésünk eredménye, hanem a
nekünk ajándékozott Szentlélek műve. Tőle folyamatosan kérhetünk erőt ahhoz, hogy egyre szabadabbak legyünk az önzés rabságától, és szeretetben éljünk.
Chiara Lubich így ír: „A szeretet mozgat bennünket, és sugallja, hogyan válaszoljunk bizonyos helyzetekre, és mit lépjünk, amikor döntenünk kell. A szeretet tanít meg különbséget tenni: ez jó, ezt megteszem, ez rossz, ezt nem teszem. A szeretet késztet arra, hogy a másik javát keresve cselekedjünk. Nem
kívülről vezetnek bennünket, hanem az az új életelv vezérel, amelyet a Szentlélek ültet el bennünk. Erőnk, szívünk, elménk és minden képességünk működhet a Lélek szerint. A szeretet által egész lényünk teljes mértékben Isten
tervének szolgálatába áll, mely így megvalósulhat rólunk és az egész társadalomról is. Szabadon szerethetünk.”
- Letizia Magri -

BOLDOG GIZELLA KÖR

Kecseti Gabriella kiállításán

Szeretetvendégség
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Babák és mamák zarándoklata a Gellért-hegyen
Szent Gellért ünnepe kapcsán minden
évben hagyomány,
hogy a Baba-mama
csoport elzarándokol
a
Gellérthegyre, a Sziklakápolnába, majd közös vidám játszóterezés és beszélgetés következik.

Kérjük Szent Gellért közbenjárását, hogy
a szülők keresztény módon tudják nevelni
gyermekeiket, ahogyan Szent Gellért is nevelte
Szent Imrét! Ámen.
„Felmutat égbe Szent Gellért keresztje,
ahhoz, ki hozzánk küldte, ki az Eszme.
Apostolod volt, boldog magyar nemzet,
áldjuk a szentet!” (Hozsanna 300. ének)

Plébániánk játszóterének megáldása
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Imádkozzunk!
A PÁPA EGYETEMES ÉS EVANGELIZÁCIÓS IMASZÁNDÉKA:
OKTÓBER:

NOVEMBER:

A plébános imaszándékai a rózsafüzér csoportok részére
OKTÓBER
NOVEMBER
ÖRVENDETES
ÖRVENDETES
Templomunk jótevőiért és a
Karitászos testvéreinkért
benne szolgálókért
VILÁGOSSÁG
VILÁGOSSÁG
- Plébániai közösségünkért
- A Rózsafüzért Imádkozók
FÁJDALMAS
Országos Találkozójáért és
- Elhunyt hozzátartozóinkért
gyümölcseiért
DICSŐSÉGES
FÁJDALMAS
Hála a mennyországért,
- Akik már nem tudnak járni
a szentekért
templomunkba (betegeinkért)
„Továbbra is imádkozzátok a rózsaDICSŐSÉGES
füzért. Ne bántsátok meg többé Istent.
Templomunk elhunyt papjaiért
Imádkozzatok, sokat imádkozzatok!”
Fatima, Rózsafüzér Királynője

♦
♦
♦
♦

Senyviczky Zsolt
Harmath Bendegúz
Németh Klára (képünkön)
Elek Mihály Mór (képünkön)

Gáspár Dániel
és
Rónai Ramóna
S
e
v

e
!

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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SZENTMISÉK RENDJE
TEMPLOMUNKBAN

S
♦ Plébániai

közösségünk havi közös
szentségimádása:

V,-./0,1
de. 10 óra

(ez plébániánk fő szentmiséje)

és 18 óra
H567890,1: -9;06<:-57:
Szerda és Szombat reggel 7 óra
H, K, Cs, P: este 6 óra
Urnatemető látogatás
A szentmisék előtt és alatt

:

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 órakor, ill. a hónap első vasárnapján a
délelőtti szentmise előtt ¼ 10-től

♦

G

:

♦a

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

1. Zálogát adtad, ó Jézus,
Örök szeretetednek
Rendelvén e nagy Szentséget
És adván tieidnek.
Hogy teveled egyesüljünk
S téged viszont szeressünk,
Örök hála és imádás
Légyen azért nevednek.
Az2.Irgalmasság
ikon
Irgalmadban kapuja
nem vizsgáltad
A mi gyarlóságunkat
És ellened elkövetett
Sok hálátlanságunkat.
Megmenteni így akartál,
Azért értünk meghaltál,
Eltörölvén a keresztfán
Régi adósságunkat.

Hozsanna 142. ének

szentmisék előtt vagy az atyával
előre egyeztetve külön időpontban is

PLÉBÁNIA IRODA
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
(csak irodaidőben hívható - egyházi flottás)

E-mail: iroda@rozsafuzerkiralyneja.hu
Nagy Károly plébános
Mobil: 06-30/701-9897
E-mail: nk@rozsafuzerkiralyneja.hu

T-./001 123-45/6178
Címünk: 1146 Budapest, Thököly út 56.
Honlapunk:
Bankszámlaszámunk:

CIB 10701049-47209503-51100005
Felelős kiadó: Nagy Károly plébános
Szerkesztő: Capdeboné Szabó Viktória
E-mail:
capdebone@gmail.com
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