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KARÁCSONY –  
AZ IRGALMASSÁG ÉVÉBEN 
 

Karácsony, az irgalmasság, Isten irgalmasságának    
születése. Jézus, a Szabadító, a Megváltó, a Megmentő, 
az Üdvözítő születése! 
Ő kész megszületni ma is! Bennem, köztünk – a kölcsö-
nös szeretet által. De szép karácsonyunk lehet! 
Ő kész megszületni bennem egy alapos, őszinte szentgyónás által is. Minden 
nap van rá lehetőségünk, ne halogassuk! Van újrakezdési lehetőség! Ezt is Isten 
irgalmasságának köszönhetjük! 
Ő kész megszületni bennem, ha olvasom az evangéliumot, ha életre váltom. 
Amikor az evangéliumot olvasom, Jézust szemlélem, hallgatom és ő megszólal, 
válaszol bennem! Vígasztal, erősít, bátorít, meghív, küld… és át tud alakítani, a 
napomat, az életemet is… 
Isten irgalmasságának megtapasztalását és továbbadását kívánom az idei kará-
csonyon! Szeretettel:  

Nagy Károly plébános 



 

2 Rózsafüzér Királynéja 

Családok az Irgalmasság Évében 

A Család Pápai Tanácsának javaslata alapján a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia Családbizottsága a hazai egyházban is szorgalmazza, hogy idén 
Szent Család vasárnapján, december 27-én a családok az irgalmasság szent-
éve jegyében együtt ünnepeljenek… 
Templomunkban a 10 órai szentmisén két kisbabát keresztelünk, valamint 
külön áldásban részesítjük a családokat. 
Ezen kívül a Család Pápai Tanácsa egy lelki utat javasol, mely három részből 
áll. A három állomáson arra hívják a családokat, hogy 
- mondjanak köszönetet az Úrnak, 
- kérjenek bocsánatot az Úrtól és egymástól, 
- gyakorolják konkrétan, együtt az irgalmasság valamilyen formáját. 
Ezt a lelki utat – az Irgalmasság évében különösen – többször is végig lehet 
járni, meg lehet ismételni. Pl. esti ima keretében, vagy vasárnapokon, közös-
ségben plébániai lelkinapon, templomi szertartás keretében, stb. 
 
A CSALÁDSZINÓDUS UTÁN 
 
Ferenc pápa (november 4-én) többek között a következőket mondta – főleg - 
a családoknak: „… a család egy nagy edzőterem az odaadás és a kölcsönös 
megbocsátás gyakorlására, ami nélkül semmilyen szeretet nem tud tartósan 
megmaradni. Önátadás és megbocsátás nélkül a szeretet nem marad meg, 
nem lesz tartós. Abban az imádságban, amelyet Jézus maga tanított nekünk, 
vagyis a miatyánkban, Jézus a következő kérést fogalmaztatja meg velünk az 
Atyához: „Engedd el tartozásunkat, miképpen mi is elengedjük a nekünk 
tartozókét.” Jézus végül megmagyarázza: „Ha megbocsátjátok az emberek-
nek, amit vétettek ellenetek, mennyei Atyátok is megbocsát nektek. De ha 
nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a ti bűneite-
ket” (Mt 6,12.14–15). 
 
Nem lehet anélkül élni, hogy meg ne bocsátanánk egymásnak, legalábbis jól 
nem, főként a családban nem. Mindennap megsértjük egymást. Számot kell 
vetnünk ezekkel a hibákkal, melyek gyengeségünkből és önzésünkből fakad-
nak. Viszont az a feladatunk, hogy azonnal gyógyítsuk be az egymásnak 
okozott sebeket, rögtön állítsuk helyre a családban tönkretett kötelékeket. Ha 
túl sokat várunk, minden sokkal nehezebb lesz. Van egy egyszerű titka an-
nak, hogyan gyógyítsuk be a sebeket és simítsuk el a nézeteltéréseket. Még-
pedig ez: ne engedjük, hogy véget érjen a nap bocsánatkérés nélkül, anélkül, 
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hogy békét teremtett volna egymás közt férj és feleség, szülő és gyermek, test-
vér és testvér, anyós és meny. Ha megtanuljuk, hogy azonnal bocsánatot kér-
jünk egymástól és azonnal megbocsássunk egymásnak, akkor sebeink begyó-
gyulnak, a házasság megerősödik, családunk egyre szilárdabb ház lesz, 
amely ellenáll kisebb-nagyobb rosszaságaink lökéseinek. Ehhez pedig nem 
kell nagy szónoklatot tartani, hanem elég egy kis cirógatás: egy kis kedveske-
dés, és már vége is mindennek, újrakezdhetünk. De sose zárjuk le úgy a na-
pot, hogy háborúban állunk egymással! 
 
Ha megtanulunk így élni a családban, így teszünk majd kívül is, bárhol le-
gyünk is. Persze, könnyű kételkedni ebben. Sokan gondolják, még kereszté-
nyek is, hogy ez túlzás. Azt mondják: igen, ezek szép szavak, de nem lehet 
megvalósítani a mindennapi életben. De Istennek hála, nem így van. Ugyanis 
épp azáltal, hogy elfogadjuk Isten megbocsátását, mi is képesek leszünk meg-
bocsátani másoknak. Ezért ismételteti meg velünk Jézus ezeket a szavakat, 
valahányszor elmondjuk a miatyánkot, vagyis mindennap. A mai, sokszor 
kegyetlen világban nélkülözhetetlen, hogy legyenek olyan helyek, mint a csa-
lád, ahol megtanulunk megbocsátani egymásnak…” 
 
De szép Karácsonyunk lehet! És persze mindezt folytatva, nemcsak a kará-
csonyunk lesz szép! – Milyen szép lenne ezt élni plébániai családunkban, kö-
zösségünkben is! Vágjunk neki! – Így élve az Irgalmasság évét is! 
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Karácsony ünneplése a családban 



 

5 www.rozsafuzerkiralyneja.hu 

Gárdonyi Géza: 

Fel nagy örömre! 
 
Fel nagy örömre! ma született, 
Aki után a föld epedett. 
Mária karján égi a fény, 
Isteni Kisded Szűznek ölén. 
Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, 
Nézd csak örömmel Istenedet. 
 
Nem ragyogó fény közt nyugoszik, 
Bársonyos ágya nincs neki itt. 
Csak ez a szalma, koldusi hely, 
Rá meleget a marha lehel. 
Egyszerű pásztor, térdeden állj! 
Mert ez az égi s földi király. 
 
Glória zeng Betlehem mezején, 
Éjet elűzi mennyei fény; 
Angyali rendek hirdetik őt, 
Az egyedül szent Üdvözítőt. 
Egyszerű pásztor, arcra borulj, 
Lélekben éledj és megújulj!  

 
 

 

  

JÉZUS SZÜLETÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE          
TEMPLOMUNKBAN 
 

 
24-én szentmise     
                           15:00 Pásztorjáték 
           24:00 Éjféli szentmise  
25-én szentmisék:  
                             10:00 és 18.00 órakor  
26-án szentmisék:                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            de. 10-kor   
                            Szombat este nincs!) 
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Adventi lelkinapunk 
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„Köszönjük, hogy ilyen szép, lélek-
emelő adventi programokon vehet-
tünk részt.” 
 

„Hihetetlenül gyönyörű napunk volt! 
Az irgalmasság témája olyan, talán 
egy év sem lesz rá elég! A professzo-
rét is újra szeretném hallgatni – így 
együtt volt nagyon jó a mai nap! Kö-
szönet érte!” 
 

„Nagyon szép napunk és nagyon szép esténk volt! Nagyon kellett már ne-
kem ez a lelkinap, ahogy Károly atyát és Csókay Andrást hallgattam, jöttem 
rá, hogy mennyire nagy szükség van az ilyen feltankolásokra! 
Nagy hála van bennem, hogy Csókay professzor ilyen őszintén, ilyen nagy 
hittel és tűzzel vallott Istenbe, Jézusba vetett hitéről, Mária iránti szeretetéről. 
Az ő előadása önmagában is felért volna egy teljes lelkinappal!  
Nagyon örülök, hogy Bíboros atya is ellátogatott hozzánk 6 év után újra, és 
látta, hogy milyen sokan vagyunk, akik itt ezen a plébánián együtt, egymás-
sal összefogva szeretnénk építeni Isten Országát.  
Nagy öröm volt, hogy a „közel 100 fő fihás” jelen volt, Bíboros atya láthatta a 
sok aranyos családot, gyermeket. Szép volt a rózsafüzér (én nem tartom rossz 
ötletnek, hogy csak a tized elején mondjuk be a titkot...), jól sikerült a mise 
elején a családcsoportok bemutatása, örült bíboros atya a sok kisgyereknek a 
Miatyánknál és a kiskereszt osztásnál!” 
 

„Köszönjük a tegnapi lelki napot is, sok életre váltani való gondolatot hallhat-
tunk. Nagyon éltető volt a kiscsoportos beszélgetés is. Jó volt együtt részt 
venni a szentmisén.” 



 

8 Rózsafüzér Királynéja 

Decemberi életképek 
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Tudnivalók a keresztségről 

Idézetek Az Egyházi törvénykönyvből: 
 
851. kánon: 
- A keresztség kiszolgáltatását kellőképpen elő kell készíteni... 
- a megkeresztelendő gyermek szüleit és azokat, akik a keresztszülői felada-
tokat fogják magukra vállalni, megfelelően meg kell tanítani ennek a szent-
ségnek 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) 
856.k. 
- ajánlatos, hogy a keresztséget vasárnap szolgáltassák ki 
857.k. 
- a keresztelés helye a saját plébániatemplom... 
867.k. 
- A szülők kötelesek gondoskodni arról, hogy a gyermekek már az első he-
tekben 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 
megfelelő keresztény életet éljen, és az ezzel járó kötelességeket híven tel-
jesítse (pl. jár a vasárnapi misékre, rendszeresen szokott gyónni, áldozni, 
stb.) 
874.k. 
- tizenhatodik életévét betöltött személy legyen 
- katolikus, megbérmált (volt elsőáldozó!), s éljen a hithez és a vállalandó 
tisztséghez méltó életet. 
- ne kösse semmilyen kánoni büntetés (pl. elvált-újraházasodott, v. nem egy-
házi házasságban él) 
- nem katolikus csak, mint a keresztség tanúja fogadható el. 

Karácsony, illetve a Szent Család ünnepe kapcsán érdemes újra átismételni, tudatosí-
tani egy pár fontos szempontot (előírást)  a gyermekek keresztelésével kapcsolatosan. 
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Hála a 2015-ös évért 

Sok minden megköszönni valónk van a 2015-ös centenáriumi esztendőben! 
A legnagyobb öröme talán az az évnek, hogy minden eddiginél több gyer-
mek született plébániai közösségünkben és ebből 
kifolyólag a keresztelések száma is rekordszámot 
ért el.  
 

Keresztelések 

Temetések 
Esküvők 

Elsőáldozások 
Bérmálkozások: 
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Istennek legyen hála a 2015-ös év gyalog-
túráiért, zarándoklataiért: 
 
GYALOGTÚRÁK 
Jan. 3. Pomáz-Kevélynyereg-Egri vár-
Pilisborosjenő 
Jan. 31. Kelenföld-Budaörs-Makkosmária-
Normafa 
Márc. 7. Isaszeg – Máriabesnyő 
Márc. 21. Nagymaros-Zebegény 
Júl. 3.   Szilvásvárad-Szalajka völgy 
(Nagyvizsnyói-lgy). 
Aug. 1. Királyháza-Csóványos 
Szept. 5. Hajókirándulás: Bp-Vác-Bp. 
Okt. 17. Zircen megállva-Bakonybél 
„körbegyalogolva”- Bp. 
Nov. 14. Bükk… Felsőtárkány-Heregrét-
Háromkő (toronyiránt!)-Heregrét-Bp. 
Dec. 12. Mende-Úri-Sülysáp 
 
KERÉKPÁRTÚRÁK 
Ápr. 11. Kismaros-Szokolya-Kóspallag-
Márianosztra-Szob 
Jún. 20. Szabadszállás-Izsák-Kecskemét 
Júl. 9. Velencei tó – Pákozd-Gárdonyi ház-
Velence 
Aug. 5. Balatonfüred (Arács)-B.szepezd -- 
6. Szigliget-Vonyarcvashegy --- 7. Keszt-
hely-B.szentgyörgy-(közben vonat, majd)-
Zamárdi-Balatonszéplak 
Aug. 22. Sopron-Fertőtó (Ausztria!)-
Sopron 

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. 
 
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. 
 
Forrás: SZVU (41) 
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Az út Betlehembe, avagy zarándoklat Úriba 

Isten ajándékai a természetben már a kéklő kö-
kény és a pirosló csipkebogyó ízlelésben, vagy 
a kis borjú, mint ami a kis Jézus jászla mellett 
pihenne, volt megfigyelhető. A szántóföldek, 
mezők nyugalma, békéje Mária és József Betle-
hembe tartó útját idézi. A Gödöllői-dombság 
állatai, lakóinak mozzanatai is szépen vissza-
tükröződtek egy-egy lábnyomban, vagy éppen 
egy leesett fészekben, melyek egyben feledtet-

ték az elnehezedő lábak fájdalmát. Úri falu széléhez érve éhségünket csilla-
pítva meleg rétessel vártak az asszonyok. A falu templomának látogatása 
során a helyi plébános is csatlakozott a csapathoz, hogy Évike és Imre finom 
bablevesét és süteményeit közösen fogyasszuk el. A visszaúton Sülysáp 
templomába betérve a helyi 
hívek latin szentmisére készü-
lődtek. Kegyhelyek mellett el-
haladva az itthon maradókra és 
betegeinkre gondolva, a tized 
rózsafüzérek természetesnek 
tűntek.  

Mi lett más a zarán-
doklatról hazatérve? 
Szeretném visszaidéz-
ni a csendet, a nyugal-
mat, békét karácsony-
kor, Megváltónk szü-
letésekor, ezt kívá-
nom mindenkinek.  

L.J. 
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Életige 

„Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” (vö. 1Pt 2,9) 
 
Az Úr csodálatos tetteket visz végbe működésével. Amikor megteremtette a 
világmindenséget, „látta, hogy ez jó” (Ter 1,25), miután megteremtette a férfit 
és a nőt, és rájuk bízta az egész teremtett világot, látta, hogy ez „nagyon 
jó” (Ter 1,31). De mindent felülmúl az a műve, melyet Jézus vitt végbe: halála 
és föltámadása által új világot és új népet teremtett. Jézus mennyei élettel 
ajándékozta meg ezt a népet: egymás befogadásában, a megosztásban, önma-
gunk odaajándékozásában álló igazi testvériséggel. Péter levele tudatára éb-
reszti az első keresztényeket, hogy Isten szeretete által „választott nemzetség, 
királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe” lettek (ld. 1Pt 2,9-10). 
 
Ha az első keresztényekhez hasonlóan mi is valóban tudatára ébrednénk, kik 
is vagyunk, mit is művelt bennünk, közöttünk és körülöttünk Isten irgalma, 
ámulatunkban nem bírnánk magunkban tartani az örömet, és sürgetést érez-
nénk, hogy megosszuk másokkal, hogy „hirdessük az Úr nagy tetteit”. 
Egymástól elszigetelten azonban nehéz, szinte lehetetlen hatékonyan tanúsá-
got tenni annak az új közösségi létnek a szépségéről, amelyet Jézus hozott. 
Természetes tehát, hogy Péter az egész néphez intézi ezt a felhívást. Nem 
civakodhatunk és pártoskodhatunk, de még csak nem is lehetünk közömbö-
sek egymás iránt, ha azt hirdetjük: „Az Úr új népet hívott életre, megszabadí-
tott az önzéstől, a gyűlölettől és a haragtól, mert törvényül adta a kölcsönös 
szeretetet, és ez egy szívvé, egy lélekké tesz bennünket…” Keresztény né-
pünk körében természetesen vannak különbségek gondolkodásmódunkat, 
hagyományainkat, kultúránkat illetően, de ezeket tisztelettel el kell fogad-
nunk, fel kell ismernünk ennek a nagy változatosságnak a szépségét, tudva, 
hogy az egység nem egyformaság. 
Ezt az útmutatást fogjuk követni a keresztények egységéért meghirdetett 
imahéten, amelyet az északi féltekén január 18. és 25. között ünneplünk, majd 
pedig az egész év folyamán. Az élet igéje arra hív, hogy különböző egyhá-
zakhoz és közösségekhez tartozó keresztények próbáljuk jobban megismerni 
egymást, beszéljük el egymásnak az Úr csodálatos tetteit. Akkor valóban hite-
lesen tudjuk majd „hirdetni” is ezeket a tetteket, mert tanúságot teszünk az 
egységünkről éppen a különbözőségben, és konkrétan is támogatjuk egy-
mást. 
Chiara Lubich is határozottan bátorít minket ezen az úton: „A szeretet a leg-
hatalmasabb erő a világon: aki megéli, akörül kirobban a békés keresztény 
forradalom, és azt ismétli a mai keresztényeknek, amit évszázadokkal ezelőtt 
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Ökumenikus imahét a Krisztushívők egységéért 

az első keresztények mondtak: »épphogy megszülettünk, már el is árasztot-
tuk az egész világot«. […] A szeretet! Milyen nagy szükség van a világban a 
szeretetre! És bennünk keresztényekben! Mindnyájan együtt a különböző 
egyházakban több mint egy milliárdan vagyunk. Nagyon sokan, tehát igen 
csak láthatónak kellene lennünk. De annyira megosztottak vagyunk, hogy 
sokan nem is látnak, és Jézust sem látják rajtunk keresztül. 
Ő azt mondta, hogy a kölcsönös szeretetről és az egységről a világ fölismeri, 
hogy az övéi vagyunk, és általunk őt is megismeri: »Arról tudják majd meg 
rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás 
iránt.« (Jn 13,35) […] A jelen kor tehát mindenkitől szeretetet kér, egységet, 
közösségvállalást és szolidaritást. S az egyházakat is az évszázadok óta tönk-
retett egység helyreállítására hívja.”  
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DECEMBER 
24. Karácsonyi játék (15.00) 
       Éjféli szentmise (24.00) 
25. Karácsony (vasárnapi miserend) 
26. Szent István vértanú (szentmise 10.00) 
27. Szent Család vasárnapja, családok megáldása 
31. Év végi hálaadás  
       (Szent Szilveszter pápa ünnepe) 
 

JANUÁR 
1. Kötelező szentmise (10  v. 18 óra) 
    Elsőpénteki közös szentségimádásunk 
3. Elsővasárnapi közös rózsafüzér 9.15-kor. 
6. Vízkereszt. Kötelező szentmise:10, v. 18 óra 
     Lakásszentelések kezdete 
9. Gyalogtúra 
17-24. Ökumenikus Imanyolcad 
24. Roki-délután 
30. Farsangunk   

Naptárunk 
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ÖRVENDETES 

VILÁGOSSÁG 

 

 

A plébános januári imaszándékai  
a rózsafüzér csoportok részére: 

Imádkozzunk! 

A PÁPA JANUÁRI IMASZÁNDÉKA:  
 

 
 

JANUÁRI ÉLETIGE
„Arra vagytok hívva, hogy hirdessétek 
az Úr csodálatos műveit.” (1Pt 2,9) 

 A KERESZTSÉG SZENTSÉGÉBEN RÉSZESÜLTEK TEMPLOMUNKBAN: 
 

 

 Bicsá k Veroniká  

FÁJDALMAS 

DICSŐSÉGES 
-  Hála a megtérésekért, új(abb) 
testvéreinkért! 
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Szentségimádás: 
 
 

 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 

 

Rózsafüzér Ima:  
 Minden kedden és pénteken, ill. a 

hónap első vasárnapján a délelőtti 
szentmise előtt ¼ 10-től  

 

Gyóntatás:  

 

 a szentmisék előtt vagy az atyával  
   előre egyeztetve külön időpontban is 

További információk 
 

Címünk: 1146 Budapest, Thököly út 56. 

Honlapunk: www.rozsafuzerkiralyneja.hu  
 

Bankszámlaszámaink:  
 OTP 11714006-20050454 
 CIB 10701049-47209503-51100005 

 
 
 

Köszönettel fogadjuk, ha  
200 Ft adománnyal  

hozzá tud járulni  
újságunk előállítási költségeihez. 

Plébánia Iroda nyitvatartása: 
 

HÉTFŐ 8:00 – 10:00 óráig 
KEDD:  8:00 – 9:30 óráig      
SZERDA: 15:30 – 17:30 óráig 

PÉNTEK: 15:30 – 17:30 óráig 
 

ÚJ telefonszámunk: 06-30/884-7050 
 (irodaidőben hívható - egyházi flottás) 

 

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    

    
 

PLÉBÁNIAI KÖZÖSSÉGÜNK 
SZENTMISÉJE:  

(RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNÉJA 
TEMPLOM  

1146 Bp. Thököly út 56.) 

Vasárnap              de. 10 órakor   

További szentmisék 

Templomunkban: 
 

 

 

Sze és Szo: reggel 7 óra 

H, K, Cs, P, V:  este 6 óra  

 

 

 

Urnalátogatás 
A szentmisék előtt és alatt 

 

 

 

 

 

SZENTMISÉK RENDJE 
 

mailto:nk@mail.datanet.hu

