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SZENT NEGYVEN NAP
Nagyböjtben különösen is a keresztre feszített és elhagyott Jézust szemléljük. Ő magára vette minden fájdalmunkat, mert
szeret… „…Nézd a keresztet, és rajta Őt!
Mennyire szeretett téged! Tudod, hogy mit
kellett átélnie akkor, amikor mindenkitől
elhagyottnak érezte magát ott, a halálra
várva, abban a fájdalmas állapotban, amikor még Atyja sem tekintett le
Rá?!” (Chiara Lubich). – Hív, mint a szeretet misszionáriusait, a Teréz anya kápolnájában lévő feszület: „Szomjazom”.
Erre a szomjazó-szeretetre igyekszünk
minden nap válaszolni. Újságunkban sok
segítő javaslatot kaphatunk hozzá.
Tartalmas, gyümölcsöző, szent negyven
napot – húsvéti készületet - kívánok minden kedves mindannyiunknak!
- Nagy Károly plébános -

Nagyböj lelkiismeretvizsgálat
Benne lenni az Egyházban, a helyi egyházban (plébánia) – ahogy azt a szentírás és az egyház tanítása felvázolja… Közösségben (középpontban)
Krisztussal: az evangélium szerinti élet, szentségi élet (pl. rendszeres szentgyónás – 1-2 havonta - szentáldozás), megvalósítva leghőbb vágyát, a: „Legyenek
mindnyájan egy!” (az egységet építve a plébánossal, a felelősömmel, egymás
között). Mennyire veszel részt plébániánk programjain? Jelen vagyok
„Krisztus Testének építése végett”? Mit tehetek közösségünkért? Akár fizikai
munkák is, anyagi támogatás (adományok, egyházi hozzájárulás). Mennyire
jellemző rád a missziós lelkület? Mások megszólítása, „beszeretése” közösségünkbe, az Egyházba?! Lehet építő jelenlétedre számítani?
Testvérem! Te melyik körben vagy, hol tartasz, milyen messze a középponttól,
Krisztustól? Igyekszel egyre bentebb lenni, egyre elkötelezettebb életet élni?
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Szent II. János Pál pápa nagyböj üzenete alapján
Hogyan tudok gyümölcsözően változtatni az életemen?
Nagyböjt a
- megtérésre szólító kegyelem ideje,
- a Krisztussal való teljes közösséghez való visszatérés ideje,
- a mély életmegújítás alkalma.
1. „A szeretet a rosszat nem rója fel.” (1Kor 13,5)
- A békéhez vezető egyetlen út a megbocsátás.
- Bocsánatkérés – megbocsátás – a megbocsátás elfogadása.
- Az alázatos lépésre a belső megújulás adhat erőt.
- Köteles vagyok keresni a kiengesztelődést (vö. Mt
5,23-24). A keresztény embernek azzal is keresnie kell a
békét, aki vele szemben igazságtalanságot követett el.
2. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek „titeket”.
Szeretni azt, aki megbántott!
- Iktasd ki életedből az önsajnálat pszichológiai eszközeit (megbántottság –
megsértettség…)!
3. Új szívvel segíteni anyagilag is a rászorulókat.
„Hogyan maradhat meg Isten szeretete abban, akinek bár bőven van, mégis,
amikor látja, hogy testvére szükséget szenved, elzárja előle szívét.” (1Jn 3,17)
- az Istennel és embertárssal megbékélt szív bőkezű,
BÖJTI FEGYELEM
Hamvazószerda és Nagypéntek szigorú böjt.
- Hústilalom: a hústól való tartózkodás a betöltött
14 éves kortól kötelező.
- Az étkezés csökkentése: a betöltött 21. élet évtől a
megkezdett 60-ig (egyszer van teljesebb étkezés és
kétszer némi étel fogyasztása). - Nagyböjt péntekjein
is hústilalom van!
Nagyböjtben tartózkodjunk a zajos, táncos mulatozásoktól.
Lehet vállalni (választani) testhezálló önmegtagadásokat, lemondásokat…
jócselekedeteket…, több imát, keresztutat, stb.
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a sok emberi szenvedés és
fájdalom meglátása arra indít,
hogy legalább egy részét a saját
jóindulatunknak
megosszuk
azokkal, akik szükséget
szenvednek.
4. Az „én” megtagadása nehéz,
de nem lehetetlen, ha Isten segítségével számolunk.
- Az Urat bizalomteljes imádságban keressük, és adja meg

számunkra irgalma megtapasztalását!
- Közelségének ajándéka segít Krisztus szeretetét megérteni, és azt mindig
örömtelibb és nagyvonalúbb módon megélni.
- Ez a szeretet „nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel, nem örül a
gonoszságnak…”
XVI. Benedek pápa a böjt jelentőségéről - 2009. február 3.
XVI. Benedek pápa nagyböjti üzenetében a
Szentatya a böjt újraértékelésére és helyes
gyakorlására hív.
Üzenetében a pápa kiemeli, hogy napjaink
gyakorlatában a böjt veszített lelki értékéből,
anyagi jólétre törekvő kultúránk elsősorban a
test javát szolgáló terápiás módszernek tartja. A böjtölés bizonyára hozzájárul a fizikai
egészséghez, a hívők számára azonban mindenek előtt olyan gyógymód, mely segít kiküszöbölni az Isten akaratának elfogadását
akadályozó dolgokat – hangsúlyozza a
Szentatya.
XVI. Benedek pápa szerint a nagyböjt jó alkalom, hogy újra felfedezzük a bűnbánat
gyakorlatának valódi és örök jelentőségét. A
böjt segít, hogy legyőzzük önzésünket és
megnyissuk szívünket Isten és felebarátaink
szeretetére; helyes gyakorlata megerősíti a
test és a lélek egységét; az önként vállalt
lemondás segít átélni a rászorulók helyzetét is
– emeli ki a pápa. A figyelmes magatartás ébrentartása végett a Szentatya a
nagyböjti időben a lemondások gyakorlására, Isten Igéjének hallgatására, imádságra és adakozásra buzdít – írja a Radio Vatikan.
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XVI. Benedek pápa nagyböj üzeneteiből „mo vációk”
A BÖJT:
1. Nagy segítség ahhoz, hogy elkerüljük a bűnt és mindazt,
ami hozzá vezet.
2. A böjtöt Isten eszközként kínálja nekünk, mely helyreállítja
a barátságot az Úrral.
3. A valódi böjt, a mennyei Atya akaratának teljesítése.
4. Az igazi böjt célja tehát az, hogy a „valódi étellel” táplálkozzunk, amely
Isten akaratának teljesítését jelenti.
5. A hívő ember a böjttel szeretné alázatosan alávetni magát Istennek, bízva
jóságában és irgalmában,
6. képes féken tartani a bűnt, legyőzni a „régi Ádám” helytelen vágyakozásait, és a hívő ember szívében képes megnyitni az utat Isten előtt.
7. A hívők számára elsősorban lelki „gyógymód” mindannak leküzdésére,
ami megakadályozza őket, hogy önmagukat Isten akaratához alakítsák.
8. „Már ne önmagáért éljen”, hanem azért, aki szerette őt, és önmagát adta
érte, […] és hogy a testvérekért éljen.
9. Segíthet, hogy legyőzzük önzésünket és megnyissuk szívünket Isten és a
felebarát szeretetére.
10. Hozzájárul ahhoz is, hogy megerősödjön az emberben a lélek és a test
egysége, segít elkerülni a bűnt és, hogy növekedni az Úrral való bensőséges
kapcsolatban.
11. Azért teszem, hogy Ő megbocsásson nekem; megfenyítem magam,
hogy Ő segítsen, hogy kedves legyek számára, hogy eljussak az ő szelídségének örömére.”
12. Önmagunk megfosztása az anyagi tápláléktól, amely a testet táplálja,
megkönnyíti a belső készséget, hogy hallgassuk Krisztust, és az ő üdvözítő
szavából táplálkozzunk. A böjttel és az imádsággal lehetővé tesszük számára, hogy oltani tudja azt a lelkünk legmélyéről fakadó éhséget, amit bensőnkben tapasztalunk: az Isten iránti éhséget és szomjúságot.
13. Abban is segít, hogy tudatára ébredjünk, milyen helyzetben él sok testvérünk.
14. Segít követnünk az irgalmas szamaritánus példáját, fontos aszketikus
gyakorlat, lelki fegyver, amely segít, hogy ne ragaszkodjunk helytelenül
önmagunkhoz.
15. Segíti Krisztus tanítványát, hogy uralkodjon az eredeti bűntől meggyengült természetéből fakadó vágyain, amelyek negatív hatásai átjárják az ember egész személyiségét.
www.rozsafuzerkiralyneja.hu

5

16. Segítsen önmagunkat egészen Istennek ajándékozni.
17. Általa távolítsuk el mindazt, ami szétszórttá teszi lelkünket, és megerősítsük azt, ami táplálja a lelket, megnyitva szívünket Isten és a felebarát szeretetére. Fordítsunk több figyelmet az imádságra, a szentírásolvasásra, a
bűnbánat szentségéhez és az oltáriszentséghez járulásra, főleg a vasárnapi
szentmisén.
18. Szívünk szabaduljon meg a bűn rabságától, hogy egyre inkább „Isten élő
tabernákulumává” tegyük.
19. Bátorítom a plébániákat és a közösségeket, hogy a nagyböjtben még inkább gyakorolják a személyes és a közösségi böjtöt, Isten igéjének hallgatását, az imádságot és az alamizsnát.
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Nagyböj imák

♦ Kérünk, Istenünk, a szent böjt elkezdése adjon erőt nekünk keresztény

életünk minden küzdelmére, hogy a bűnök ellen vívott harcainkban az
önmegtagadás legyen biztos erőforrásunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a
te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten
mindörökkön-örökké.
♦ Segíts, Istenünk, hogy szívből megtérjünk, gyakoroljuk a tevékeny szeretetet, tartózkodjunk a káros élvezetektől, és bűneinktől megtisztulva buzgón
ünnepeljük szent Fiad szenvedését. Aki él és uralkodik mindörökkönörökké.
♦ Méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk
néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten: Krisztus, a
mi Urunk által. Mert kegyesen megadod hívő népednek, hogy évről évre
a megtisztult lélek örömével várják Húsvét szent titkának ünnepét: most
többet imádkozzanak, buzgóbban gyakorolják az irgalmasság tetteit, – s
az újjászületés szentségei által az istengyermekség teljességére jussanak.
(A Misekönyvből)

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Keresztút
1. Pilátus halálra ítéli Jézust
Amikor másokat elítélek, Jézusom, akkor
Téged (a Szeretetet) ítéllek halálra. Bocsásd
meg ítélkezéseim! Segíts, hogy tudjak hallgatni,
mint Te!
2. Jézus vállára veszi a keresztet
„Aki követni akar engem…”. Bocsáss meg Jézusom, amikor nem tagadtam meg magam,
amikor nem ismertem fel, nem vettem fel a
keresztem! Bocsásd meg „vasárnapi kereszténységem”, minimalizmusom!
3. Jézus először esik el a kereszttel
Bocsáss meg Jézusom, hogy könnyen elestem,
megadtam magam, engedtem a kísértésnek.
Segíts felkelni, tovább menni, Téged választani!
4. Jézus édesanyjával találkozik
Bocsáss meg, Jézusom, ha nem tisztelem eléggé Édesanyádat! Pedig ő – az
első keresztény – mindenben példát mutat, segít. Üdvözlégy Mária… Rózsafüzér Királynéja, könyörögj érettem!
5. Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet
„Isten a jókedvű adakozót szereti”. Én sokszor csak kötelességből, kényszerből lépek, adok, vállalok… Pedig tudom, hogy Neked teszem, tehetem. Menynyivel másabb lenne, ha fel tudnám adni kényelmem, lustaságom és önként
jelentkeznék Téged szolgálni.
6. Veronika kendőt nyújt Jézusnak
Jézusom, nyisd meg szemem, szívem, hogy észrevegyelek a rászorulóban, a
különböző élethelyzetekben. Köszönöm visszajelzéseid, ajándékaid. Sokszor
bennem is otthagyod képmásodat, magadat.
7. Jézus másodszor esik el a kereszttel
Az újabb elesés, a „tudva és akarva” vétkezés nekem is fáj. Segíts Jézusom, adj
erős akaratot. Tudjak következetes, határozott lenni, szert tenni a helyes önismeretre (esti lelkiismeretvizsgálatok, bűnbánat)!
8. Jézus a síró asszonyokkal találkozik
Köszönöm, Jézusom, hogy értem, miattam is szenvedsz, viszed a keresztet.
Nem sírást, sajnálkozást vársz tőlem, hanem megtérést, konkrét lépéseket. Ne
8
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engedd, hogy a bámészkodó tömegben maradjak, hanem vállaljam fel a radikális keresztény életet: egyházam, plébániám, a Titokzatos Test szolgálatát,
mindazt, ami a krisztuskövetést jelenti – az evangélium szerinti életet.
9. Jézus harmadszor esik el a kereszttel
Köszönöm, Jézusom az újrakezdési lehetőségeket. Köszönöm a bűnbocsánat
szentségét. Add, hogy a rendszeres szentgyónást komolyan vegyem, s azok
igazi újrakezdések, megtérések legyenek.
10. Jézust megfosztják ruháitól
A tisztaság elleni bűnök miatt is sokat szenvedsz, Jézusom, házasságon kívül
és azon belül is. Te azt akarod, hogy „tiszták, hősök, szentek legyünk”. Add,
hogy veled összefogva merjek másként élni, mint a világ gyakorlata – az evangélium és az egyház tanítása szerint.
11. Jézust a keresztre szegezik
Az alázatosság, engedelmesség sokszor
keresztre feszítettséget jelent. Jézusom, Te
vállaltad értem és az Atya iránti szeretetből. - „Ne az én akaratom legyen…”! Segíts ezt sokszor kimondanom, szeretetből!
12. Jézus meghal a kereszten
„Istenem, Istenem, miért hagytál el
engem?” – Elhagyott Jézus! Segíts, hogy a
legnagyobb szenvedésben, a miértekben, az általad akart egység építésében, a
kölcsönös szeretet megélésében tudjak veled egyesülni, kimondani az igeneket, meghalni, mert a halálból születik az élet!
13. Jézus testét leveszik a keresztről és anyja ölébe helyezik
Fájdalmas Anya! Erősítsd hitemet, hogy a halálig hű tudjak maradni. Segíts,
hogy a halálon túl lássam a feltámadást is. „Imádkozzál érettem most és halálom óráján”!
14. Jézust eltemetik
Jézusom add, hogy a temetési ima: „Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva és a feltámadás reményében…” ne csak szöveg legyen számomra,
hanem az örök élet hitvallása. A „megyek helyet készíteni nektek… hogy ti is
ott legyetek, ahol én vagyok”.

MEGHÍVÓ
www.rozsafuzerkiralyneja.hu

9

Házaspárok megáldása és közös ebédje
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Farsangunk
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Plébánosi gondolatok
Kedves Testvérek!
A szentmisében szoktuk imádkozni (Prefáció) – a ma délelőtti misén is: „…A
bűn ugyan elszakította fiaidat tőled, de szent Fiad vére és Szentlelked ereje
által újból magad köré akartad gyűjteni őket, hogy a nép, amelyet a Szentháromság egy Isten egyesít, mérhetetlen bölcsességed dicséretére Egyházzá váljék, mint Krisztus Teste és a Szentlélek temploma…”
Én is (és még egy páran a plébániánkon) ezért dolgozunk. A nép (plébániánk)
Egyházzá váljék! – Köszönöm mindazoknak, akik ebben társaim. Hívás nélkül
is, ott vannak a fedélzeten, ahol éppen lehet építeni a plébániai közösséget.
Sok alkalom, lehetőség van.
A betegek, a szobához/ágyhoz kötöttek imáikkal, felajánlásaikkal… (szoktak
pl. üzenni).
Mások fizikai jelenlétükkel,
munkájukkal, szolgálatuk- Balázs-áldás
kal, szeretetükkel. - „Jelen
lenni Isten számára, jelen
lenni az emberek számára” (Ch. Foucauld atya).
A „szeressétek egymást”
így lehet megélni. Tudni
kell egymásról, találkozni
kell egymással… Nem elég
„csak” imádkozni otthon,
nem elég csak beülni a misére, nem elég bezárkózni egy családcsoportba, baráti társaságba, stb. Jelen
lenni! – Hittanok, közösségi összejövetelek (lelkinapok, lelkigyakorlatok, zarándoklatok, kirándulások, játék-délutánok, farsang, agapék… ) és még sok
mindent sorolhatnék! Lásd pl. honlapunkon a Programjaink, ill. a Tervek ablakunkat (már előre lehet időnket, energiánkat beosztani)!
A KT, a FEFO mindezek „harcosai”, szervezői, vezetői, összefogói, lelkesítői…
De rajtuk kívül bárkinek önként jelentkezését is örömmel fogadom!
Legutóbb itt volt a farsangunk. – Nagyon köszönöm sokak aktívitását,
(szolgálatát), de a „csak” jelenlétet is. Sőt azt is, aki csak „pár percre” jött el,
ugrott be, de ott volt, közösséget vállalt…
Természetesen mindig, mindenütt nem tud ott lenni mindenki, de…
„vizsgáljuk meg lelkiismeretünket”: mindent megtettem, hogy ott legyek
(nemcsak a farsangon)? Csak azért, hogy „Egyházzá váljunk”… És „bánjuk
meg bűneinket”, mert „sokszor és sokat vétkeztem: gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással…”! További sok kegyelmet mindenkinek! - Károly a.12
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Fagyos gyalogtúra
RoKi-s kirándulásaink 2017-ben egy gyalogtúrával indultak Károly Atya szülőfalujába, Úriba. Január 7-én, szombaton kimondottan zord reggelre ébredtünk, de annál vidámabban vágtunk neki tizenkilencen a Mende-Úri-Sülysáp
gyalogtúránknak.
Szikrázó napsütésben gyalogoltunk át Mendén, gyönyörködve a Loyolay
Szent Ignác templomban, majd Úri felé vettük az irányt a szántóföldeken át.
Közben felolvastuk a januári Életigét és újra kihangsúlyoztuk, hogy „Valóban,
Krisztus szeretete indít minket.” Mi másért is vágtunk volna neki ennek a
napnak, ha nem azért, hogy ezt együtt átélhessük, 19-en.
A Jóisten arról is gondoskodott, hogy egész utunkon csodás napsütéssel ajándékozott meg bennünket. Így értünk át Úriba, ahol Károly atya családja látott
vendégül mindannyiunkat, s még helyi gyártású úri csokoládét is vásárolhattunk a boltban. Betértünk az úri templomba is egy közös imára, elcsendesedésre. Rövid pihenő után utunkat Sülysáp felé folytattuk, onnan zakatoltunk
vissza Budapestre, hogy egy vacsorával a plébánián közösen zárjuk a napot.
Öröm volt, hogy gyönyörű időben kirándulhattunk és Károly Atya emlékeivel gazdagodhattunk. /Malasits-Földi Betty/

Farkas Marianna: Naplemente
/Úriból Sülysáp felé menet/
Bíbor folyam, zöld folyó,
jeges széllel táncoló.
Sűrű puszta, deres tér,
tél csipkézte ajándék.
Alkony lepte vándorlás,
ezüst ékes égi társ,
sötét éjen hazavezetsz,
új nappalon új a kezdet.
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Katekumenjeink a hitvallásról
„Két és fél hónapja ért minket az a meg-

tiszteltetés, hogy mi katekumenek megkaptuk a Miatyánkot és az Apostoli Hitvallást az átadás szertartásán. A hitvallás alapja a hit, az Isten megszólítására
való felelet. Nagyon fontos nekem azóta,
hogy, családommal, feleségemmel közösen hetente többször megvalljuk a hitünket, és kifejezzük annak rövid, tömör
lényegét. Ez a tömören megfogalmazott
hit a keresztény identitásunk alapkövét képezi. Nincsen számunkra hit annak megvallása nélkül. A „Hiszekegy” kezdő mondata, hogy „Hiszek egy Istenben” azt hordozza
magában számomra, hogy egy Isten van. Ez a hiszekegy az jelenti, hogy elismerem,
becsülöm, elfogadom, szeretem Őt. Hiszem, hogy Jézus megtestesült, a Szentlélek erejéből fogant, Szűz Máriától a világra születve emberré lett. Ez a hitvallás kétezer éve köt
össze minket, keresztényeket. A Hiszekegyet egyes szám első személyben mondom el,
de ez nemcsak az én személyes hitem, hanem a közösség egységes hitvallását jelenti. Az,
hogy a szentmisén veletek együtt elmondhatom a Hiszekegyet, számomra az egység
köteléke. Az apostoloktól áthagyományozott egy és ugyanazon hit közös megvallása a
gyülekezeti élet számomra legfontosabb eleme. Nagyon sok egyház van, amelyekben a
különböző tanok, hitek és gyakorlatok gyökeresen eltérnek egymástól, és ezek alapján
nehéz lehet megérteni, hogy mi a lényeges, és mi nem az. Az Apostoli Hitvallás visszavisz minket a helyes útra, minden alkalommal visszavezet Jézus Krisztushoz, ezért a
Hiszekegy elfogadása és minél gyakrabban történő megerősítése minden keresztény
számára – és különösen a megkeresztelkedni szándékozóknak – elengedhetetlen. Számomra nagy jelentőségű, hogy az Apostoli Hitvallást ugyanúgy mondják el minden
egyes alkalommal, mint az elmúlt két évezredben. Annak ellenére, hogy hogy időben és
térben a két évezreddel előtti kultúra gyökeresen eltér a maitól, időtlenül összeköt minket Jézus tanításainak bizonyossága, és a keresztények múltja, jelene és jövője.
Ezt jelenti számomra a Hiszekegy.” - József „Egy ideje már azon gondolkoztam, hogy mit is válaszoljak arra a kérdésre,
hogy mi az én hitem és hogyan élem meg.
Bizonytalankodtam a válaszban, s végül arra gondoltam, Jézus ezért a bizonytalankodásért is szenvedett, az én kérdőjelem is ott van a kereszten.
Így hát, mint az elmúlt hónapokban oly sokszor, most is neki adtam a kérdéseimet, a kereszten függő Jézus lába elé tettem. Imádkoztam és kértem, hogy
mutassa meg nekem, miből áll az én hitem és tanítsa meg, hogy hogyan éljem
azt. Aztán eljött az imanyolcad, az ökumenikus imahét, s én elmentem az
14
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evangélikusokhoz, a reformátusokhoz, a pünkösdistákhoz és mindenhol kerestem valamit. Beültem a padokba, de nem hajlott meg a térdem. Szépek voltak az imádságok, szép az Istenhez kiáltott szó, de valami hiányzott. Valaki
hiányzott. Hiányzott Jézus! Nem volt ott az Oltáriszentségben! Akkor értettem
meg, hogy Jézus azt üzeni, ne meneküljek, a Katolikus Egyházban van a helyem. Jézus ott vár rám.
A hitvallásom pedig legyen ez: Mindenhol, mindenben és mindenkiben Jézust
keressem, Ő legyen az igazodási pont az életemben. Hogyan váltsam valóra?
A választ a januári Életigében találtam meg, ami így szól: „Valóban, Krisztus
szeretete indít minket.” /2Kor 5,14/
Számomra ez azt jelenti, hogy legyek szabad a jóra, engedjem, hogy Jézus
rajtam keresztül is megvalósítsa művét!” - Mariann „A hitvallást megkapni számomra az Istenhez közelebb kerülést jelentette. Mert minden egyes lépcsőfok a keresztelkedéshez egyre közelebb visz az Úrhoz. És mit tettem,
hogy ennek szellemében éljek? Olvasom a hittankönyvet, hittanokra járok, beépítem az
életembe a reggeli és esti imát, misére járok. És persze próbálok jó ember lenni. Minden
helyzetben meglátni Isten akaratát és aszerint cselekedni. Nem panaszkodni, nem Istentől, hanem megköszönni.” - Orsolya „Ajándékba kaptam a hitemet a Szentlélektől mely az életem természetes részévé vált. Meggyőződéssel hiszek Isten igazságosságában és irgalmasságában, hogy mindig bizalommal foghatom a kezét. Igyekszem követni a mindenkor alázatos, szolgálatkész és szeretetteljes Krisztust.” Ámen. – Melinda –
„Nekem a katekumenátus először azt jelentette, hogy azokat a jól eső érzéseket, amiket
mindig is éreztem felismertem, hogy Istentől valók. Azután a Benne való erősebb elmélyülést. Elhatározni pedig azt határoztam el, hogy szeretném mindig Istent és a
többi embert szolgálni. De főként most a szelídséget és az alázatosságot szeretném
gyakorolni.” - Borbála -
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Rómában jártunk
Karácsonyra kaptam ajándékba a családomtól ezt a római utat, a Fokoláre
Mozgalom aderente találkozójára, amit a lelkiséggel ismerkedőknek rendeztek. Megörültem neki és meg is ijedtem. Mit keressek én ott, a kereszteletlen?
Gondoltam, megkérdezem Jézust, hogy valóban mennem kell-e? Válaszát,
mint az elmúlt hónapokban mindig, a Szentírásban kerestem.
Így szólt: „Pál és útitársai Páfuszból tengerre szállva a pamfiliai Pergébe jutottak.” /ApCsel. 13,13/ Úgyhogy én és társaim repülőgépre szálltunk és a felhők
tengerén az olaszországi Castel Gandolfóba jutottunk.
Az első nap városnézéssel telt, aminek fénypontja a Szent Péter bazilika
volt. Életemben nem láttam még ilyen szépet! A templom, ahol az első Péter
nyugszik és őrzi a kulcsot és adja tovább! Micsoda erő van benne! Ott él az
első érintés és sokasodik, terjed kézről-kézre és én balga, nem megyek a plébánosomhoz, hogy rajtam is megpihenhessen Jézus keze! Egészen Rómáig mentem, hogy Jézus visszaküldjön a Thököly útra, hogy ne meneküljek, a plébánosban is Ő van.
A túl nagyból kicsi gyöngy nyílik,
apró kézből áldás hullik.
Jézus keze vár, hol van Budapest,
egy plébános, kit az Úr vezet.
Tűzhely köré gyűjti a híveket,
Elhagyott Jézust mindig keresd.
Keresd Őt és rátalálj,
szeresd az Isten Fiát.
Este a Termini pályaudvarról utaztunk Castel Gandolfóba, ahol olasz
felebarátaink nagy szeretettel vártak minket. A találkozó mottója az
ʺElhagyott Jézusʺ volt. Azt idáig is tudtam, hogy Jézus a világ összes fájdalmáért szenvedett a kereszten, de hogy elhagyatott is volt, azt Chiara Lubich-tól, a
mozgalom alapítójától hallottam először. Hogyan is lehet Isten Fia elhagyatott,
még akkor is, ha ember mivoltában az? Azért, hogy példát mutasson nekünk.
Amikor elértük adott szenvedésünk csúcspontját és úgy érezzük, nincs
tovább, Jézusra tekintünk és az Atyához kiáltunk. Azért fontos ez a pillanat,
mert sokak csak ezen a ponton fordulnak Istenhez, akik nem, azok belesülylyednek a depresszióba, a drog felé fordulnak, elmerülnek, de ez a kiáltás Isten felé visz minket. Az Atyához kiáltunk, odaadjuk a fájdalmunkat, de még
odaadnunk sem kell, mert már 2000 éve nála van, csak tudatosítanunk kell
magunkban, hogy Jézusban, Jézusnál van, mert Ő már mindenért előre megszenvedett, ami azt jelenti, hogy minden fájdalomban benne van.
Chiarától tanultam, hogy az elhagyott Jézus ablak Istenre, mert ahogy az elha16
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gyott Jézus Atyjához kiáltott, úgy fordul az elhagyatott ember is az Atyához.
Jézus megváltott minket. Az összes fájdalmat önmagában az Atyának adta.
Csak azt lehet odaadni, amit elvesznek. Az atya a fájdalmakat, bűnöket, Jézuson keresztül elvette, megbocsátotta. Így lett Jézus ablak Istenre. A megváltás
Istennek átadás Jézusban. A megváltásban van az értelem, a szenvedés miértje, hogy nem vagy elveszett, újrakezdheted, s szép és örök élet vár. Meghalsz
annak, ami elválaszt Istentől és Jézussal újrakezdesz élni.
A kereszten találkozunk az Atyával, Jézuson keresztül, ezért nincs kereszténység Jézus nélkül.
Chiara szerette volna megvigasztalni az elhagyott Jézust minden szenvedőben és minden szenvedésben, de ez csak úgy volt lehetséges, ha láthatóvá
tette, azaz megnevezte, néven nevezte. Megszólította, így fedte fel kilétét,
varrt új ruhát Jézusnak, hogy felismerhető legyen, látható és szerethető a fájdalomban. Ez jelenti azt, hogy aki szereti a fájdalmat, annak Jézus megmutatkozik.
Gyűjtöm találkozásaimat az elhagyott Jézussal, azaz tanulok szeretni.
Egyik reggel úgy ébredtem fel, hogy fájt a jobb térdem. Amikor felálltam, leültem, lehajoltam, szúró fájdalmat éreztem. Kínlódtam, s már épp készültem
elmerülni a fájdalomban, amikor eszembe jutott Chiara tanítása: itt a fájdalom, itt van Jézus. Rámosolyogtam és ráköszöntem: Szervusz Jézus! Itt vagy
velem! Te tudod, hogy szeretlek, ebben a fájdalomban is. A neved: testi fájdalom. Örülök, hogy Rád ismertem és tudom, hogy az Atya is itt van, hisz 2000
éve odaadtad Neki ezt a térdfájdalmat is, de most én is odaadom és boldogan
köszöntöm Atyámat is a testi fájdalomban.
Jézus feltámadása aktív, mert újra és újra megmutatkozik, hisz jelen van köztünk és azt kéri, hogy tartsuk magunk között. Azt pedig úgy lehet, hogy közösbe tesszük, amink van. Együtt tesszük Isten akaratát, együtt éljük az Igét,
beszélünk róla és együtt raktározzuk el lelki tőkénkbe a megélt tapasztalatokat, hogy onnan merítsünk és táplálkozzunk és adjunk erőt egymásnak, hogy
a bennünk élő Jézussal segítsük felebarátunkat Istennek élni, Jézusban élni,
hogy egy kicsit mi is ablak lehessünk.
Chiaráék elővették a szótárt és új neveket kerestek Jézusnak, hogy minél
több fájdalomban, szenvedésben rátaláljanak. Itt az idő, hogy ha eddig nem
tettük, most mi is keressük az elhagyott Jézust. Vegyük gyöngéden karunkba
és köszöntsük Őt a fájdalomban. Hitünk próbája ez, ahogy Károly atyától hallottam, ne csak várj, kapj, kapni akarj, hanem adj is. Itt a lehetőség, hogy adjunk, Jézusnak adjuk szeretetünket, hogy úgy szeressük Jézust, ahogy Ő minket a kereszten.
- Farkas Mariann -
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Anyaima
„Áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van a reménye. Olyan lesz,
mint a víz mellé ültetett fa, amely gyökereit egészen a folyóig ereszti. Ha jön a hőség,
nem kell félnie, lombja mindig zöldellni fog. Szárazság idején sem kell aggódnia, akkor
sem szűnik meg gyümölcsöt teremni.” (Jer 17,7-8)
Mit tapasztalhatott meg néhány kisgyermekes szomszédasszony egy év leforgása alatt, azáltal, hogy
• hetente egyszer,
• min. másfél órára,
• ha lehet közös bébiszitter segítségével,
• egy édesanya az idejét, erejét,
szívét-lelkét tudatosan odaszánja, hogy más anyukákkal együtt
az élő Isten színe elé megy,
• a dicséret szavával, bűnbánattal,
hálaadással, valamint ha gyermekeiért hangosan közbenjáró
imádságot fogalmaz meg?
1. egy új anyát, aki az ima által
- lélegzethez juthat, megnyugodhat,
- erőt kaphat, amely az anyatársakkal, a gyerekeivel és Istennel egyszerre
összeköti,
- „lelki zuhanyzást, masszázst” élhet át,
- türelemmel, szeretettel való feltöltődésben lehet része,
- láthatatlanul, de mégis hatékonyan megtanul „cselekedni”:
imában hordozni családját, házasságát, gyermeke jelenlegi/leendő óvodájának/iskolájának nevelőit, pedagógusait valamint gyermeke testi/lelki fejlődéséért, leendő hivatásáért, kapcsolataiért és döntéseiért is jól előre látva, kitartóan imádkozó anyukává igyekszik válni.
2. egy új istenkapcsolatot, vagyis
- új felfedezést: micsoda tulajdonságokkal rendelkezik a mi Istenünk, akiben
én hiszek és megbízom!
- személyes megtapasztalást: én is Isten gyermeke vagyok, aki ugyanúgy aggódik értem/szeret engem, mint ahogyan én a gyermekeimet!
- lelki megújulást: mert rájövünk, hogy nem vagyunk egyedül az anyaság feladatával, hiszen Isten - aki erre az útra elhívott- velünk van! És láthatjuk ma18
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gunk mellett a többi anyukát is, akik hasonló problémákkal küzdenek és ez
nagyon megerősítő!
3. új szokásokat és látásmódot
- apró és nagyobb csodákat kérhetünk és élhetünk át, hiszen az ima meghallgatásra talál!
- imatársakat kaphatunk, akik két imaalkalom között imában hordozzák egymást.
- minden héten egy-egy imalapot használunk vezetésül, mely a táskában elfér,
szoptatás és babakocsi tologatás, házimunka közben is kiválóan segíthet az
imában.
- Megtanulhatunk saját szavainkkal hangosan imádkozni és többet olvasni,
élni a Szentírást.
- Megtanulhatunk, és így megtaníthatunk gyermekeinknek sok igehelyet,
mely nagy védelmet és iránymutatást ad annak, aki ezekből merít.
- Aggodalom, panaszkodás helyett oltalom alá helyezhetjük, az ima védőhálójával láthatjuk el a gyerekeinket ebben a kusza világban.
Hisszük, hogy a múltban mindenkinek volt legalább egy imádkozó, kitartóan
közbenjáró őse, aki az utódokat, azaz minket is a mai napig körbevon az imáival! Hát akkor mi miért is ne alkalmazhatnánk, adhatnánk tovább ezt az örökséget, ezt a kincset? Miért is ne használhatnánk ezt a természetes jó szokást,
amely a gyermekeinkről való hatékony gondoskodás mellett, a mi saját életvitelünkre való pozitív hatásai miatt szinte receptként minden anyukának felírható lehetne? Hogy ne csak jó anyukák, hanem imádkozó jó anyukák lehessünk, hiszen minden gyermeknek szüksége van egy imádkozó anyukára. (És
apukára is.)
Szeretettel várunk minden anyukát, nagymamát, gyermekre vágyót és várót
és keresztmamit:
péntekenként 9.15 - 10.45-ig a plébániára
(igény szerint esti időponton is gondolkozhatunk)
„Kelj fel, sírj már éjjel, az éjszakai őrváltások kezdetén! Öntsd ki, mint a vizet, szívedet
az Úr színe előtt! Emeld föl hozzá kezedet gyermekeid életéért!” (Jer 2,19)
kati&kriszti&gabi&edó&zsófi&fanni&hajni&csilla
(Közös tanúságtétel)
Ld. Fern Nichols: Minden gyermeknek szüksége van egy imádkozó édesanyára c. könyve ill. az interneten: www.momsinprayer.eu
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Komatál
Istennek hála a Sebők család új
taggal bővüt óriási örömünkre.
2016.12.23-án megszületett Sebők Lizetta Lea. Miután már
van egy 20 hónapos kislányunk,
és a családjaink vidéken laknak,
ezért elfogadtuk a felajánlást és
a segítséget a komatál megszervezésére.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Maszlik-Rutsch Nórinak
a komatál megszervezését.
Azon túl, hogy fizikailag egy hónapon át gondoskodtak a plébániai hívek a családunk ebédjéről mit is jelentett nekünk ez lelkileg is?
Azt éreztük, hogy nem vagyunk egyedül, hogy számíthatunk egy összefogó aktív közösségre akik valóban, a szó szoros értelemben törődtek velünk. Jól
estek az ételek mellé érkező kedves biztató szavak, a szeretet, és azok a beszélgetések amik az étel átadásakor történtek. Olyan is előfordult, hogy közösen
fogyasztottuk el az ebédet ami még jobban növelte az egységet közöttünk, így
közelebbi ismeretségek is születtek.
Valóban mindenki olyan nagy szeretettel közeledett felénk amit sosem fogunk elfelejteni, és igyekszünk mi is továbbadni jó cselekedetek formájában.
Attila úton útfélen ezt mesélte a barátainak,
kollégáinak, hogy milyen nagy dolog az, A komatál leírása:
hogy komatálat kapunk. Sokan nem is hal- „A komaasszonyok a frissen
lottak még ilyenről, még meg is kérdezték , szült asszonynak (aki lehet testhogy ” .. ez mennyibe kerül ? “ Nos igen, vér, rokon, szomszéd vagy jó
furcsa ez a mai világban, hogy mások önzet- barátné) ebédet vittek napokon
lenül segítenek, és épp ezért ez egy hatal- át beosztva a gyermekágyas
időszakban, hogy pihenhessen
mas érték, amit itt a ROKI népe képvisel.
Ezzel is meghívást kaptunk arra, hogy és beleszokjon a babázásba. A
szoptató anyáról való gondostovább hirdessük az Úr nagy tetteit!
Ezúton is szeretnénk megköszönni a kodással biztosították, hogy az
segítséget és hálánk jeleként pedig egy anya minél gyorsabban megszentmisét ajánlunk fel a komatálat készítő- erősödjön a szülés után, s minél tovább tudjon szoptatni…”
kért és családjukért.
forrás: rozsafuzerkiralyneja.hu
Sebők család
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Szentmise a Peterdy utcai Idősek Otthonában

A BETEGEK SZENTSÉGÉNEK közösségi felvételére
2017. április 23-án, Irgalmasság vasárnapján a de. 10 órai szentmisében kerül sor templomunkban.
Jelentkezni Károly atyánál lehet. Készület a Nyugdíjas hittanokon
és szentgyónással!

FELNŐTT LELKIGYAKORLAT
Péliföldszentkereszten
2017. augusztus 12-15.
részvétel 18 éves kortól

Jelentkezni 5000,- Ft előleg befizetésével
lehet az irodában vagy Károly atyánál.
Teljes részvételi díj: 16.000,- Ft/fő
Plébániai közösségünk minden
felnőtt tagját szeretettel várjuk!
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Nagyböjt a családban
Hogyan tehetjük a nagyböjtöt, illetve a húsvétra
való felkészülést az ezt megillető helyre a család
életében?
maa) Tervezzük meg, milyen külső formák lehetnek segítségünkre, amelyek a lakásban a szent
negyvennap titkaira emlékeztetnek, illetve amelyek a gyermekekkel mondott családi közös imához is keretet szolgáltatnak. Pl. házi oltár lila terítővel, gyertyával, kereszttel,
saját készítésű töviskoszorúval.
b) Közös családi ima: Amint az adventi koszorú körül sok család összeül
legalább hetente (néhol naponta) imádkozni, hasonlóan próbáljunk a szent
40 nap alatt is leülni, pl. gyertya és töviskoszorú körül, hogy közösen imádkozzunk, beszélgessünk - a nagyböjt titkairól, illetve arról, hogyan sikerült
megvalósítani elhatározásainkat.
c) Választhatunk közös elhatározásokat, pl.:
- péntekenként kenyér-víz vacsora (ennek árát felajánlva szegények javára);
- közös családi erénygyűjtő lap (pl. rajzolt töviskoszorúval, melynek töviseit
a gyermekek, illetve a családtagok minden jócselekedet alkalmával virággá
alakíthatják);
- lemondás, amint fent vázoltuk
- heti TV/internetmentes este - amikor a család közös imát, „liturgiát” tart
- esetleg egy másik TV- és internetmentes este - közös családi játék céljára;
- közös keresztút, vagy rózsafüzér a fájdalmas titkokkal;
- ki-ki ápolja kapcsolatait közössége tagjaival, másik napon a rokonokkal
vagy a hittől távolabb állókkal. (Lehet váltogatva minden napra más személyért élni.);
- nézzük át ruháinkat, játékainkat, s feleslegünket adjuk oda egy rászorulónak vagy a karitásznak;
- figyeljünk lakásunk szépségére, hogy Isten Országát tükrözze;
- vegyük észre családtagjainkban ami szép, s este beszéljük meg.
Minél teljesebb odaadással éljük a Szent Negyvennapot, annál inkább kell
majd átmennünk kisebb nagyobb meghalásokon (nagypéntekeken), s annál
teljesebben fogunk egyesülni húsvét titkával: az értünk meghalt, s halálában
is a feltámadást hordozó Jézussal. És annál inkább tapasztaljuk a Lélek kiáradását is saját lelkünkbe és családunkba. Ez a jó felkészülés húsvét ünnepére,
és arra, hogy életünkben folyamatosan uralkodjék a feltámadás titka, a Feltámadott Jézus jelenlétének öröme.
- Tomka Ferenc atya 22
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A Szent László-év megnyitása
Ahogy a 18. században, a földrengés fenyegetése miatt a győriek a herma előtt imádkozva
kérték Szent László közbenjárását megmentésükre, úgy forduljanak most is az emberek a
szent király ereklyéje előtt Istenhez életünk,
országunk lelki megújulásáért – ez az emlékévet meghirdetők szándéka.
Február 17-én, a Szent László emlékév megnyitása alkalmából Veres András megyéspüspök szentmisét mutatott be a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban.
Veres András püspök szentbeszéde középpontjába az életszentségre törekvés feladatát állította. „Szent Lászlóra emlékezve arról elmélkedünk, amiről egész életünk szól” – mutatott rá arra, hogy
boldogságra teremtettünk és életszentségre hívattunk meg. A jubileumi év
kezdetén annak átgondolására hívott a főpásztor, amit Prohászka Ottokár
fogalmazott meg: a magyar eszmény Lászlóban lett kereszténnyé és szentté.
Az emlékév lehetőséget ad, hogy László életszentségét újra és újra felmutassuk. Mennyire igaz ez egyéni és társadalmi életünkre? Jó úton haladunk? –
szólított fel önvizsgálatra Veres András, rámutatva, hogy az életszentség nem
emberi csúcsteljesítmény, hanem a kegyelem műve bennünk. Aki kész elfogadni a Szentlélek indításait, abban tud működni a kegyelem. Minden ember vágyik a jóra, a szeretetre – utalt mindannyiunk meghívottságára a főpásztor, és Babits Mihály Psychoanalysis Christiana című versét idézve mutatott rá, milyen „szentek vagyunk mi”. Isten belénk ültette a vágyat, hogy mindig jobbak legyünk, de e vágy felett gyakran győz a szeretetlenség, az indulat.
Nem sikerül túllépnünk a „darabos szikla s durva törés tátog” állapotán, a
kifaragatlanságunkon. A Krisztus-követés életre szóló feladat, amit a mindennapokban kell megvalósítanunk. Küzdelemmel jár, önfegyelmet és sok-sok
bátor döntést igényel. Reményik Sándor soraival buzdított küzdelemre Veres
András: „Egy istenarc van eltemetve bennem: / Antik szobor, tiszta, nyugodt
erő. / Nem nyugszom, amíg nem hívom elő.”
„Ne nyugodjunk, ez éltessen, vezessen minket! Akkor annyi szeretet,
figyelmesség, jóság fog megjelenni a szívünkben, hogy körülöttünk mindenki
megtapasztalhatja az isteni szeretet nagyszerű érzését, örömét. Ahogy Szent
László korában is megvalósult. László nemcsak szent, hanem szeretett királya
volt a magyar nemzetnek” – hangsúlyozta a győri megyéspüspök.
(forrás: Magyar Kurír)
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Egyházi hozzájárulás
Az egyházközséget (a „helyi egyházat”) a területükön élő hívek alkotják és ők is tartják fenn adományaikkal. Ennek három alapvető formája van: a
perselypénz, az „önkéntes egyházi hozzájárulás” (régen „egyházi adónak” nevezték), valamint
az adomány.
A perselypénz főként a templom szükségleteit
fedezi (rezsiköltség, liturgikus kellékek, takarítószerek stb.). Az önkéntes hozzájárulás a plébániának, mint intézménynek a kiadásait: személyi kiadások
(papok, munkatársak, kisegítők ellátása), dologi kiadások (közüzemi befizetések, fogyó anyagok, felszerelések, javítások költségei), közösségi programokhoz való hozzájárulások (kirándulások, zarándoklatok, lelkigyakorlatok, nyári táborok). Az adományok pedig általában konkrét cél, illetve beruházás
megvalósítását teszik lehetővé (túl a mindennapi fennmaradási kiadásokon).
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ajánlása és kérése is a hívek felé,
hogy lehetőségeiknek megfelelően a havi nettó jövedelmük (fizetés, nyugdíj,
ösztöndíj, stb.) legalább 1 %-val járuljanak hozzá az egyházközségük fenntartásához (egyházi hozzájárulás). Természetesen ennél kisebb összeget is köszönettel fogadunk.
A hozzájárulás lehetőségei mely befizetésére akár évente több részletben is
lehetőség van: kézpénzes
A nettó jövedelem (Ft)
Befizetendő
vagy bankkártyás befizetés a
éves összeg (Ft)
havonta
évente
plébánia irodában;
banki
3 000
25 000
300 000
átutalással (kérjük, tüntesse
fel hogy milyen célra utalja a
6 000
50 000
600 000
pénzt (egyházi hozzájárulás
9 000
75 000
900 000
vagy adomány). Plébániánk
bankszámlaszáma:
12 000
100 000
1 200 000
CIB Bank: 1070104915 000
125 000
1 500 000
47209503-51100005;
18 000
150 000
1 800 000
csekk befizetésével.
Az önkéntes egyházi hozzájá24 000
200 000
2 400 000
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250 000

3 000 000

30 000

300 000

3 600 000

36 000

400 000

4 800 000

48 000
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rulás ajánlott 1%-os mértékét
a bal oldali táblázat segít
kiszámítani.

Vannak példák arra, hogy
valakinek „megmozdul” a

lelkiismerete, és visszamenőleg rendezi a befizetéseit (pótolja mulasztását). Pl.
nálunk a „csúcs” eddig: 360e Ft-ot fizetett valaki (önként!) a sok éves elmaradása miatt! Isten fizesse meg!
NEM TUDTAM, NEM HALLOTTAM
Kedves Testvérek! Szomorú hallani (olvasni) a címben található szavakat! Rengeteg hírrel, információval ellátjuk a híveket!
Akiknek nincs internetjük, azok: minden nap olvashatják a templomi faliújságunkon a hirdetéseket (programjainkat), hallhatják is vasárnaponként… a
hittanórákon is elhangoznak a legfontosabb információk. És persze azért van
a Képviselő testület, a “felelősök”, hogy tájékoztassák a rájuk bízottakat, a
hozzájuk tartozókat. És persze szabad kérdezni is egymást, ha érdekel a plébániai közösségünk.
Akik internettel rendelkeznek, azok pedig még bőségesebben el vannak látva,
napi frissítéssel(!) információkkal. Sok-sok menüpont, „ablak”, „fiók” van a
honlapunkon, csak ki kell nyitni! www.rozsafuzerkiralyneja.hu
SEKRESTYÉSEK
Ugye, mindenki hálásan köszöni testvéreinknek, akik egy éve, tavaly március
óta önkéntesen, napról-napra ellátják a sekrestyési szolgálatot? Isten fizesse
meg fáradozásukat! - Természetesen szívesen fogadjuk, ha valaki hívást érez
arra, hogy e szolgálatot „mellék-, vagy főállásban” ellátná.
Érdeklődni, jelentkezni a plébánosnál lehet.
ÖLTÖZKÖDJÜNK
Vasárnapokon és ünnepnapokon - ünnepelni jövünk a templomba, a szentmisére. Ez fontos, hogy öltözetünkön is látszódjon! Tanúságtétel is! Ezért nem
a hétköznapi munkaruhánkban, farmerünkben jövünk…
„Kereszténynek lenni egészen
más, mint a világ gyakorlata”.
Ez öltözetünkben is meg kell,
hogy mutatkozzék otthon is és
bármerre is megyünk. A ruha
nemcsak a hideg ellen van. Szemérmesség, tisztaság, keresztény erények! Főleg a nők (de
férfiak is) figyeljenek oda! A
hiányos öltözék (mez-telenség)
bűnalkalom. Már a gyermekek
Nem!
Igen!
Nem!
Igen!
öltöztetésénél is tessék ezekre
odafigyelni!
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Részletek a márciusi éle ge magyarázatából
„… engesztelődjetek ki az Istennel!” (2Kor 5,20)
Hagyjuk, hogy Isten irgalma – túláradó szeretete – a mi szívünket is meggyógyítsa, annak ellenére, hogy sokszor elbizonytalanodunk a hibáink és tévedéseink miatt, amelyek el akarják hitetni velünk, hogy nincs is szükségünk erre.
Ő végre szabaddá tesz minket, hogy másokkal is megosszuk ezt a mérhetetlen
kincset, és hozzájáruljunk a béke építéséhez, mely Isten terve az emberiségről
és az egész teremtett világról. Ez fölötte áll a történelem minden ellentmondásának, ahogy Chiara Lubich is írja:
„(…) A kereszten, Fiának halála által Isten tanúságot tett irántunk való végtelen szeretetéről. Krisztus keresztje által kiengesztelt minket önmagával. Hitünknek ez az alapigazsága ma különösen is aktuális.
Ez az a kinyilatkoztatás, amelyet az emberiség vár: igen, Isten szeretete mindenkihez közel van, és mindenkit túláradóan szeret. A mai világnak szüksége
van erre a hírre, de mi csak akkor tudjuk ezt elmondani, ha előbb meggyőzzük önmagunkat. Újra és újra meg kell hallanunk ezt a hírt, és éreznünk, hogy
Isten szeretete vesz körül bennünket akkor is, amikor ennek az ellenkezőjét
gondolnánk. (…) A magatartásunkkal kellene hihetővé tennünk ezt az igazságot, amelyet hirdetünk. Jézus világosan megmondta, hogy mielőtt az oltárra
visszük az áldozatunkat, ki kell békülnünk testvéreinkkel, ha valami panaszuk van ellenünk (vö. Mt 5,23-24)… Szeressük egymást úgy, ahogy ő szeretett minket, ne zárkózzunk be és ne legyenek előítéleteink, hanem nyitottan
fogadjuk be és értékeljük felebarátaink pozitívumait, legyünk készek az életünket adni egymásért. Ez Jézus legfőbb parancsa, a keresztények megkülönböztető jegye, amely ma ugyanúgy érvényes, mint Krisztus első követőinek
idejében. Ha megéljük ezt az igét, akkor valóban a kiengesztelődés magvetői
leszünk.”
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Imádkozzunk!
A PÁPA MÁRCIUSI EVANGELIZÁCIÓS IMASZÁNDÉKA:
Az üldözött keresztényekért, hogy megtapasztalhassák az Egyház
támogatását az imádságban és az anyagiakban nyújtott segítség által.

ÉLETIGE MÁRCIUS:
„… engesztelődjetek ki az Istennel!” (2Kor 5,20)
A plébános imaszándékai
a rózsafüzér csoportok részére
MÁRCIUS
ÖRVENDETES
Hogy az idei nagyböjtünk, húsvéti készületünk minél több gyümölcsöt (megújulást) teremjen
VILÁGOSSÁG
- Katekumeneinkért (a szentségek
felvételére készülőkért)
FÁJDALMAS
Hogy mindennapi keresztjeinket
krisztusi lélekkel tudjuk hordozni
DICSŐSÉGES
Hogy férﬁ híveink Szent József
lelkületével vegyenek részt családjuk és plébániánk életében.

NAPTÁRUNK
MÁRCIUS
1. Hamvazószerda
3. Keresztút
(minden pénteken)
4. Nagyböjti lelkinap
9. Filmklub
13. Ferenc pápa megválasztásának
negyedik (4.) évfordulója
15. Szentségimádási napunk
18. Túra
19. Roki-délután
20. Szent József ünneplése
Férfi-est
25. Gyümölcsoltó Boldogasszony

Ferrebee Janka Agnes
Jó ná s Emı́lia Petra

www.rozsafuzerkiralyneja.hu

27

SZENTMISÉK RENDJE
TEMPLOMUNKBAN

VWXMRPWY
de. 10 óra
(ez plébániánk fő szentmiséje)

és 18 óra

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
(irodaidőben hívható - egyházi flottás)

E-mail: iroda@rozsafuzerkiralyneja.hu

TKLMNNO XZ[P\SOX]V:
Sze és Szo: reggel 7 óra
H, K, Cs, P: este 6 óra

TKLMNNO OPQKRSMTOUV
Címünk: 1146 Budapest, Thököly út 56.
Honlapunk:
Bankszámlaszámunk:

CIB 10701049-47209503-51100005
Urnalátogatás
A szentmisék előtt és alatt

Nagyböjtben
minden péntek este
a szentmise után
közösen
imádkozzuk a
keresztutat!

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

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)
Az Irgalmasság kapuja ikon

♦ minden

hó 2. vasárnapján:

de. 11 órától engesztelő imaóra

R

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

I

:

Minden esti szentmise előtt 17 órakor, ill. a hónap első vasárnapján a
délelőtti szentmise előtt ¼ 10-től

♦

G

:

♦a

szentmisék előtt vagy az atyával
előre egyeztetve külön időpontban is

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