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HALADJATOK EGYRE ELŐBBRE!
Egy tartalmas nyár után – Istennek legyen hála! - (sok közösségi program:
kirándulások, túrák, lelkigyakorlat, közös ünneplések, stb.) nagyon megérinte$ az augusztus (nyár)végi szentmise szentleckéje.
„Megtanultátok tőlünk, hogyan kell Istennek tetsző életet élnetek; éljetek
is hát így, s haladjatok egyre előbbre. Hiszen tudjátok, milyen utasításokat
adtunk nektek Urunk, Jézus által. Az az Isten akarata, hogy szentek legyetek. ... Hiszen az Úr nem bűnös életre hívo$ bennünket, hanem szentségre. ... A testvéri szeretetről nem szükséges írnom, hiszen Istentől tanultátok,

hogy egymást szeressétek, ... Csak arra kérünk titeket, testvérek, hogy
gyarapodjatok is benne. Becsületbeli kötelességnek tartsátok, hogy békességben éltek, a magatok dolgával törődtök...” (1Tessz 4,1-8)
Valóban sokat „megtanultunk” (már a múlt tanévben is), de még többre
hív bennünket Isten. Ne álljunk meg, hanem folytassuk! I$ az új hi$anos
év, gyarapodjunk az egymás iránti szeretetben! Ehhez hozzá tartozik az
utolsó fél mondat is: „a magatok dolgával törődtök”. Akkor tudunk egyre jobban előre haladni az életszentségben, ha nem másokkal foglalkozunk (negatív értelemben), hogy mit csinál, vagy nem csinál a másik, hanem én igyekszem megtenni a magam részét – nap, mint nap, Isten elő$i
felelősséggel!
Jöjj, Szentlélek! Vezess bennünket, tüzesíts, lelkesíts, hogy valóban egyre előbbre haladhassunk!
- Károly atya -

JÖJJ, SZENTLÉLEK!
Jöjj, Szentlélek Isten, töltsd el szívemet hétszeres ajándékoddal.
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦

Jöjj, ó Bölcsesség Lelke, taníts meg, hogy minden gondolatomat és cselekedetemet egyedül Istenre irányozzam.
Jöjj el, Értelemnek Lelke, hogy szent hitem igazságait és az isteni titkokat üdvösen megértsem.
Jöjj el, Tanácsnak Lelke, hogy minden ügyemben és kételyemben a helyeset
megismerjem, és a jót válasszam.
Jöjj el, Erısségnek Lelke, hogy szerencsétlenségben és bajban, a gonosz léleknek és a világnak kísértısei között, mindenkor hozzád ragaszkodjam.
Jöjj el, tudománynak Lelke, hogy mindig tanításaid ösvényén járjak.
Jöjj el, Jámborságnak Lelke, hogy a jövıben buzgóbban szolgáljak neked,
parancsaidat és sugallataidat hőségesen betartva Uramnak, Istenemnek
egész szívvel szolgáljak.
Jöjj el, Isteni Szent Félelem Lelke, hogy Isten szent fölségének jelenlétérıl mindig és mindenütt megemlékezzem, és szorgosan elkerüljek mindent, ami neked visszatetszik.

Jöjj Szentlélek Isten, áraszd el lelkemet ajándékaiddal és erısíts meg a keresztény
erényekben, hogy a tökéletesség útján járhassak és majdan az Atyával és a Fiúval Téged magasztaljalak mindörökkön örökké.
Ámen
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Egy templom, egy család - Eger
Sokunk számára a nyár legszebb pillanatai közé tartoztak az egri lelkigyakorlatos napok, amikor az „Egy templom, egy család” vagyis a templomunkba járó, egymást szeretni akaró emberek (száz fő körüli létszámmal) elvonultak Egerbe, a Hi$udományi Főiskola lelkigyakorlatos házába, hogy o$ öt napig együ$ legyenek. Fiatalok és korábban születe$ek,
egyedülállók és családosok mind azzal a vággyal és tevékeny szeretete$el voltak jelen, hogy Jézus végrendelete köztünk is teljesülhessen:
„Hogy mindnyájan egy legyenek.”
Az alábbiakban a résztvevők beszámolóiból, hálaadó gondolataiból olvashatunk néhányat (a teljesség igénye nélkül):
„Köszönöm az egri napokat! Ilyen lelkigyakorlaton eddig még nem voltam,
hatalmas élmény volt megélni az ʺegy
templom - egy családʺ-ot!”
- T. Viki „Köszönöm Mindenkinek a testvéri
szeretetet, a jó kedvet, ﬁgyelmességet,
a gyerekzsivajt, az éjszakába nyúló fórumokat,
beszélgetéseket,
közös
fagyizást.” - F. Gaby „Nagyon sok szép gondolatot, tanítást hallo$unk Károly atyától az előadásokon. (Ferenc pápa prédikációi alapján). Most csak rajtunk múlik,
hogyan fogjuk kamatoztatni.” - P. Zsuzsi -

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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„Igazi testvéri közösség részese voltam, mindenki kedves, együ$működő
volt. Az előadások, az esti beszélgetések, a közös imádkozások épülésemre szolgáltak. Igyekszem a hallo$akat továbbadni, életre váltani.” - I. Ari „Nagyon örültem mindazoknak a testvéreknek, akik
most voltak először velünk
lelkigyakorlaton! Köszönöm,
hogy jöttetek! Jó volt váltogatni az ebédlőben az asztaltársakat, így is ismerkedni!”
- C. Viki „Nagyon megható volt az
egész lelkigyakorlat alatt, amikor olyan pillanatokat kaptam el, amikor tényleg
éreztem, hogy Jézus ott van köztünk.” - M. Évi h
„Hálás vagyok a felejthetetlen élményekért, a szeretetért, amit szinte állandóan
tapasztaltam. A Jóisten jelenléte békét, nyugalmat sugárzott az egész közösségre.” - R. Judit „Számomra a lelkigyakorlat egyik nagyon meghatározó pontja volt a szentmisék mellett a szentségimádás. Nagyon jó volt újra megtapasztalni, hogy Jézus
Velünk van, Velem van ilyen formában. Tudja mire van szükségem.” B. Vera
„Nagyon jó volt együtt lenni, pár napot
benne élni egy szép nagy családban, ahol a
legapróbbaktól kezdve a legkorábban születettekig valaki mindig tudott mosolyt
csalni az arcomra vagy könnyeket a szemembe.”- L. Noémi „Örültem, hogy vállalkoztam a kicsik őrzésére, nagyon jó volt velük foglalkozni, újra
gyereknek érezhettem magam.” - B. Máté „Megtapasztaltam milyen nagy ereje van a közösségnek az életemben és a tápláló gondolatoknak, prédikációknak, amik a szívem mélyén nem hagynak
nyugodni!” K. Sanyi
„Jó volt együtt lenni! Egy mondatban így tudnám összefoglalni az Egerben
töltött napokat.” - Z. Györgyi 4
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„Károly atya, Te hívtál minket, hogy taníts, csiszolj, tisztíts
minket. S mi voltunk,
akiket Isten küldött,
hogy hallgassuk tanítását a Te szavaiddal.
Hogy a hallottakat
egymáson
„gyakoroljuk” - elsőként szeretni, tapintatosnak, figyelmesnek, alázatosnak lenni, meghalni, hogy utána feltámadhassunk!” - B. Évi „O lyan jó, hogy ʺteljes volt a képʺ: a pici babáktól az idősekig mindenféle életkorú, -állapotú emberrel találkozhatok, kicsit beleláthatok, hogy minden korszaknak megvannak a saját szépségei, nehézségei... Így már nem olyan félelmetes az élet és halál!”
- F. Kriszti „Ez alatt a pár nap alatt megfogalmazódott bennem, hogy jobban szeressek és,
hogy sugározzam mindenkinek, milyen jó Jézussal együtt lenni!” - L. Kriszti -

RÉSZLETEK FERENC PÁPA LELKIGYAKORLATUNKON HALLOTT GONDOLATAIBÓL:
♦

♦
♦

♦

♦

Langyos keresztények azok, akik saját méretre szabott egyházat akarnak építeni, de nem Jézus egyházát. A langyosság behatol az Egyházba… Csak saját
józan értelmük szerint járnak, ami a világi óvatosság. Ez a világi óvatosság
nagy kísértése.
Part-time keresztények, vagyis részidıs keresztények, akik a teljes idejüket
nem adják oda Jézusnak. Vasárnap misén mindig ott vannak, de semmi több.
Jézus sója nélkül ízetlen és múzeumi keresztényekké válunk. Az Úr imádásával
túllépünk önmagunkon az Úr felé, az evangélium hirdetésével pedig kilépünk
önmagunkból, hogy átadjuk másoknak az Úr üzenetét. Ha nem tesszük meg
ezt a két dolgot, a só az üvegben marad, és mi múzeumi keresztényekké válunk.
Vannak szalon keresztények is, akik mőveltek, minden rendben van velük,
csak nem vonzanak embereket az Egyházhoz az igehirdetéssel és az apostoli
buzgalommal.
A szatelit-keresztények nem tartoznak szilárdan az Egyházhoz, nem járnak
Isten jelenlétében, nem rendelkeznek a Szentlélek vigaszával, nem járulnak
hozzá az Egyház növekedéséhez. Olyanok mintha mőholdként keringenének
az Egyház körül.
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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„Nagyon jó volt a szervezés is, köszönet minden szolgálatért! Ferenc pápa
újszerű gondolatai, tanítása, Károly atya nagyon jó interpretálásában bizonyára mindenki számára sokáig emlékezetes marad.”
- P. Márta „A lelkigyakorlat végére már teljesen átértékelődött bennem, már másként
hallgatom Ferenc pápa prédikációit!” - A. Jutka „Bennem a ʺSzeresd felebarátodat és ellenségeidet isʺ visszhangzott legjobban.”
P. István
„Nagyon tetszett, hogy sok mindent készíthettem a kicsikkel és segíthettem nekik.”
- P. Pisti „A legjobban a kiscsoportos beszélgetések
tetszettek, jobban megismertem a csoporttársaimat.”
- P. Andris „Sokat tanultam a kisgyerekektől, például, hogyan kell rácsodálkozni a világ apró dolgaira.”
- P. Kriszti „Mindig megérintettek a SzeCsaRoCso-s rózsafüzérek. Érdekes volt együtt
gondolkodni az esti fórumokon.”
- P. Andrea „Károly atya mondta: valahogy így ʺA gondjaidat, a problémáidat imáiddal
hányszor viszed az Úr elé, teszed a lába elé, hogy tudjon segíteni a megoldásban?ʺ Ez tényleg így van, problémázunk, őrlődünk, és még az imát is
elhagyjuk. Vele meg a segítség lehetőségét hagyjuk el.” - B. Attila „Mikor odaértünk Hozzátok, olyan érzésem volt, mintha hazaérkeztem volna.” - Sz. Juli -

SZEPTEMBERI NAPTÁRUNK
Szept. 8. Veni Sancte - Hi$anévnyitó szentmise
Szept. 9. Kezdődnek a hi$anórák
Szept. 12. Szűz Mária Szent Neve ünnepe
Szept. 21. Túra
Szept. 24. Szent Gellért ünnepe
Okt. 3. Templomunk 98. születésnapja
Okt. 5. Templomunk búcsúja / Rózsafüzért Imádkozók
IV. O rszágos Találkozója
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Kerékpártúra Úriba
Nyolcan
gyűltünk
össze szombat délben,
hogy kerékpárjainkkal együ$ útra keljünk, s jobban megismerkedjünk egymással, a biciklizéssel és
Úrival. Az utunk szép
helyeken vezete$ keresztül
bennünket:
mezők és szántók
melle$, egy horgásztóhoz is betértünk, ill. néhány helyen nagyon jól rálátha$unk a teremte$ világ szépségére. Úriban Károly atya testvére és
sógornője vártak bennünket szerete$el, ami többek közö$ egy nagyon
ﬁnom ebédben is megnyilvánult. Egy szép délutánt tölthe$ünk együ$,
amivel már a balatoni kerékpártúrára hangolódha$unk.
- Lindmayer Magdi -

PLÉBÁNIAI HITTANÓRÁK 2013/2014
OVISOK – csütörtök 16.30
ALSÓSOK: csütörtök: 16.30
4-7. osztály: szerda: 17.00
KIS-IFI (8.- ): szerda: 17.15
NAGY-IFI (18 fele6): 1. és 3. szerda 19.00
BIBLIAÓRA: utolsó hétfő 18.45
KÖZÖS HITTAN: hétfő 18.45
NYUGDÍJAS HITTAN: 1. és 2. kedd 15.30
FIATAL HÁZASOK: 1. és 3. kedd 20.00
BAMÁK (Babák-Mamák): kedd 10.00
KATEKUMEN (Hi6el ismerkedők): 2. és 4. kedd 18.45
JEGYESEK: 1. és 3. kedd 18.45
ÉLETIGE: utolsó szerda 18.45
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Kerékpártúra a Balaton körül
Június végén egy vasárnapi mise után útnak indult egy kis csapat biciklizésre a Balaton körül.
Volt, aki csak később tudo$ csatlakozni és volt,
akinek korábban el kelle$ mennie. De Jézus mindvégig velünk volt, amit nagyon sokszor megtapasztalha$unk a szeretet által: A biciklizés során
az egymásra ﬁgyelések által, a lemaradók megvárásával, a szerelendő biciklik megjavításával. A
szeretet megnyilvánulása volt, ahogy a vendéglátóink vártak minket (az első napon az Edőcs házaspár, a másodikon a Zsombok házaspár): a szerete$el előkészíte$ bőséges vacsora, vete$ ágyak illetve sok-sok alkalmunk volt beszélgetni is az esték során. Jó
volt együ$ imádkozni, és különösen szépek voltak a reggeli misék a kertben ill. a
teraszon: családias és bensőséges.
Nagyon szép helyeken tekerhe$ünk nagyon szép időben és sok-sok élménnyel,
tapasztala$al gazdagodha$unk. - Lindmayer Magdi -
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Nyugdíjasok Arácson
Az utolsó nyugdíjas
hittanon az Edőcs
házaspár meghívta
a nyugdíjas hittanosokat – már nem
először - látogassunk el hozzájuk
Balatonarácsra.
Július 11-én tizenegyen indultunk
útnak. Még a vonaton ültünk, mikor hívo$ Ildikó telefonon – „Hoztatok
télikabátot, mert olyan rossz az idő?”. Nem szóltam senkinek, nehogy
előre szomorkodjon valaki.
O $ó és Ildikó szerete$el vártak mindenkit. Ez a fogadtatás felmelegíte$e a szívünket. A nap programja: szentmise, majd ebéd s végül városnézés. A szentmise az öreg diófa árnyékában – mint a Mennyei Atya legszebb templomában – volt. Károly atya gondolatai, a csend és a természet
szépsége – mind hozzájárultak áhítatunkhoz. A szentmise könyörgéseit a
mise végén mondha$uk el – kinek-kinek mi volt a szívében. Nem volt
könnyű
megszólalni!
Akik még nem jártak
Arácson – nekik azért
volt hálatelt a szívük –
hogy ebben a csodában
részesülhe$ek, a többieknek a megismételt
ajándékért. De mindenképpen éreztük Jézus
jelenlétét, az összetartozást, a szeretetet ebben a kis családi közösségben.
A mise után már napsütésben ebédeltünk az udvaron, sok-sok ﬁnomság
került az asztalra, hála O $ó és Ildikó vendégszeretetéért.
Vidáman indultunk várost nézni, aminek a végcélja természetesen a
Balaton-part volt. Megcsodáltuk messziről a tihanyi apátságot, a tájat,
„megkóstoltuk” a Balaton vizét, gyűjtö$ünk és kóstoltunk gyógyvizet a
híres füredi kútból. Visszatérve a házhoz még kötetlen beszélgetés alakult
ki, s készíte$ünk fotókat is.
Köszönjük ezt a tartalmas szép napot! Az Edőcs házaspárnak a meghívást és Károly atyának – hogy velünk tarto$ a júliusi nyugdíjas sétában.
- Burányi Évi www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Gyalogtúra a Visegrádi-hegységben
Mi is az ami megmarad a napból?
- „Elza sapkája”.
Reggel, amikor gyülekeztünk a templomnál, Elza jövet a
miséről
kérdezte,
hogy van-e sapkám
a nap ellen. Mondtam, hogy nincs.
Nem sokkal később
felpillanto$am
és
Elza o$ volt egy
sapkával...
- Zoli jókívánságai.
- A zsolozsmából elmondo$ közös Reggeli dicséret, amit együ$ imádkoztunk el a HÉV-en.
- Az egymás felé nyújto$ kezek, amelyek segíte$ek egy-egy nehezebb útszakaszon való átkelésnél.
- Az egymásra ﬁgyelés, ha valaki valamiért lemaradt, akkor bevárták túrázó társai vagy ﬁgyeltünk egymás igényeire.
- Azok a pillanatok, amikor együ$ rácsodálkozha$unk a természet szépségeire.
- A közös étkezések, a sok-sok közösbe te$ ﬁnomság. Judit egy egész üveg Nutellát cipelt értünk.
Ákos és Károly atya pedig egy 10 kg-os dinnyét
hegymenet...
- A szentgyónások, lelkibeszélgetések és beszélgetések.
- A jókedv, nevetés.
- Az Akli házaspárnál való lelki, testi megpihenés,
feltöltődés, hálaadás házassági évfordulójukon.
Nagyon örülünk, hogy elmentünk, hogy sikerült
reggel az ágyban maradás helye$ az aktív pihenést választanunk.
A nap folyamán szeretetben átélt pillanatok megmaradnak és mindig jó
lesz rájuk visszaemlékezni!
Köszönjük, hogy együ$ lehe$ünk!
- Vera, Balázs 10
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Vác - Zebegény - Vác kerékpártúra
De jó volt ez a kerékpár túra
(is)! Hálaadás a váci székesegyházban szentelésem 39.
évében. Ismerős, csodaszép
táj (országunk egyik legszebb vidéke a Dunakanyar)... És persze a szokásos: gyóntatás, a vasárnapi
evangélium átelmélkedése,
kölcsönös szeretetben...
Az egész nap ezt jelente$e számunkra: Istenben gazdagodni. - Károly a. -

 



Egy édesanya imája:
ʺUram! Ma még egyelőre nem vétkeztem. Nem voltam morgós, undok,
önző, vagy túlságosan elnéző. Nem veszte$em el a béketűrésem. Nagyon
hálás vagyok Neked ezért. De pár perc múlva kikelek az ágyból, és akkor
nagyon nagy szükségem lesz Rád, ó, Uram, segíts nekem. Ámen.
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Kirándulás Úriba
Plébánosunk, Károly atya nagyon szereti szülőfaluját, Úrit,
sokat mesél nekünk róla, o$
élő rokonairól, ismerőseiről.
Minden évben ezért legalább
egyszer célba vesszük kerékpárral is Úrit. Augusztus utolsó szombatja azonban az idén
különleges alkalom volt számunkra: Az úri egyházközség
(Acsai Erika és csapata jóvoltából) meghívta plébániai közösségünket
egy közösen eltöltendő napra Úriba. Nagy izgalommal készült mindkét
fél a találkozóra. Mi, rokisok kék pólóinkban több, mint hetvenen keltünk
útra aznap reggel, hogy a 10 órakor kezdődő közös misén már o$ lehessünk az úri templomban. Megható
volt a szentmise: hallgatni Károly
atyát, aki az egyik közösségnek
szülö$e, a másiknak pásztora.
Imádkozni egymásért és azért,
hogy amint ez a két egyházközség
szeretetben összegyűlt, ugyanígy
kerüljenek közel egymáshoz más
egyházközségek, közösségek is.
A mise után fergeteges focimeccsnek lehe$ünk résztvevői és szurkolói, amelyen a rokis ﬁúk és férﬁak az úriakkal mérték össze erejüket.
Focizás után ellátoga$unk a házhoz, ahol Károly atya élt egykor családjával, majd visszasétáltunk a templomkertbe, ahol már egy nagy kondér gőzölgő gulyásleves várt bennünket, kedves úri testvéreink pedig nagy szerete$el szolgálták föl a
leves mellé a ﬁnom borokat, süteményeket, gyümölcsöket. Igazi
„lakodalmas” vendéglátásban volt
részünk!
Ebéd után úri népviseletbe öltözö$
lányok kísértek bennünket a Táj12
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házba. I$ választékosan berendeze$ parasztház és -udvar várt bennünket, ahol megcsodálha$uk a múlt századbeli falusi élet bútorait, tárgyait,
eszközeit. Meglepetésünkre a tájház udvarán is „terülj-terülj asztalkám”
fogado$ minket („Solti Bözsike” jóvoltából)! László Bori úri népviseletbe
öltözve egy úri népdalt is előado$ nekünk.
A tájházból a falu új nevezetességéhez, a fénykereszthez zarándokoltunk
el, ahol tárogatószó melle$
énekeltünk, imádkoztunk
népünkért, hazánkért.
Visszatérve a templomhoz
Nagy Laci sekrestyés jóvoltából lehetőségünk nyílt
a toronyba is felmászni, a
harangokat megnézni és a falu panorámájában gyönyörködni.
Napunk végén még Károly atya öccsének, Imrének a vendégszeretetét is
megtapasztalha$uk, aki vendéglőjébe befogado$ és ﬁnomabbnál ﬁnomabb innivalókkal láto$ el minket.
Az úriak nagy szeretete, önzetlen vendéglátása és kedvessége nagyon sok
kegyelemnek volt forrása számunkra. Isten bőséges jutalmát és áldását
kérjük számukra! - C.V.-

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Karitászunk életéből - lekvárfőzés

Örülünk, hogy sokan meghallo$ák a felhívást, 13-an voltunk, plusz a Mátyus gyerekek. :)
Napunk IGÉJE: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.” Figyeltünk rá,
hogy hogyan lenne a legjobb a másiknak: Imádkoztuk a zsolozsmát. Jókat beszélge$ünk, neve$ünk, közösen ebédeltünk, vacsoráztunk és persze nem utolsó sorban lekvárt is készíte$ünk...
Mindenkinek köszönjük a jelenlétét és hozzájárulását. Köszönjük az elmoso$ üvegeket, a gyümölcsök feldolgozását, főzését, a takarítást..., minden munka egyformán fontos, a mozaik egy-egy apró része..., takarítóink
nélkül ragadna a konyha.
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A szolgálatok különfélék, de a Lélek ugyanaz
ITúsági hi$anosunk, Lindmayer Magdi nyári szünetéből több, mint egy hetet arra áldozo$, hogy Kárpátalján
cigány gyerekeket táboroztasson ferences tanára szervezésében. Magdit kérdeztük: Milyen volt Kárpátalján?
„Jó volt, hogy minden reggel misével kezdhe$ük a napot, és ezután, így mehe$ünk ki a gyerekekhez.
- Jó volt megtapasztalni a cigány gyerekek örömét, azt,
ahogy nap mint nap vártak bennünket.
- Öröm volt megtapasztalni a gyerekek szeretetét.
- Jó volt látni, ahogy a gyerekek örültek a közös éneklésnek, játéknak és imának is.
- Jó volt, ahogy az első héten 14-en, a második héten 16-an ﬁatalok közösséget alko$unk, együ$ tudtunk lenni a felmerülő nehézségek ellenére,
vagy talán pont azért. Jó volt, hogy ilyen sokan szolgálha$unk kint, a cigány gyerekek közö$.
- Jó volt, hogy az idei téma Szentlélek volt, mert azért, hogy a gyerekeknek a Szentlélekről beszélhessünk, nekünk is jobban el kelle$ gondolkodnunk, mélyülnünk, és még jobban hívni a Szentlelket.”
És hála Istennek i$hon is van, aki önkéntes segítő szolgálatot vállal. Egy
ﬁatal diplomás lány nemrégiben „ismeretlenül” jelentkeze$ a plébánián,
hogy hívást érze$ arra, hogy az idősekkel foglalkozzon. Szívesen meglátogatja őket, segít nekik… Elgondolkodtató, szép példa mindnyájunk számára, hogy szabadidőnkben hogy kapcsolódunk be a különböző egyházi
szolgálatokba talentumaink szerint…
- plébános -

ELSŐPÉNTEKI BETEGLÁTOGATÁS, ÁLDOZTATÁS :
Óriási öröm volt számomra, hogy elvihe1em Jézust öt öreg, lakásához kötö1
néninek. El sem tudom mondani, hogy mit érzek... Számomra azon a napon
testet öltö1 az ige: ʺ...te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat...ʺ
Elmondhatatlan érzés volt szentmisével és szentáldozással kezdeni a napot,
majd a szívemnél szállítani Jézus szent testét. Mennyei boldogság töltö1 el
egész nap! Öröm volt látni a néniket is, a boldogságukat, ahogy már vártak,
fogadtak. Este sok-sok mindent átgondoltam. A vélt és valós problémáimat...
Hálát adok Istennek, hogy ﬁatal és egészséges vagyok, hogy mindennap járhatok
szentmisére, hogy van lelkiatyám, hogy naponta áldozhatok! Legfőképpen pedig
azért, hogy Jézus él, szeret és vigyáz rám, ránk!
Szerete1el: Bicsák Péter
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Bágya Feri megérkezeDrága Szűzanyám!
Hálát adni gyűltünk ma össze.
Hálát adni Édesapánkért, családjainkért, barátainkért,
közösségeinkért.
Köszönöm, hogy csendben, halkan, de kitartó és megtartó szereteteddel, minden egyes nap, újra és újra a
megtérésre hívsz bennünket. Köszönöm, hogy mindig
Fiadhoz vezetsz minket.
Köszönöm Neked azt a hitet, amivel megajándékoztad
Édesapámat, s általa a családunkat.
Hálát adok Érte.
Hálát adok, hogy pont Ő az én Édesapám és hogy annak idején Édesanyámat választo$a. Hálát adok testvéreimért, Fecó családjáért.
Hálát adok Édesapám Istenszerető, imádságos életéért, mely által az Isten
végtelen szeretetében élhe$ünk, élhetünk.
Hálát adok a szüntelen imákért, értünk vállalt szenvedésekért, melyek
áldássá le$ek szívünk rejtekén.
Drága Szűzanyám!
Hálát adni jö$ünk. Hálát adni Édesapám minden napjáért.
A közösen, egységben töltö$ percekért, évekért, gondviselő szeretetéért.
Köszönöm, hogy fogha$a a kezünket. Köszönöm, hogy fogha$uk a kezét.
Köszönöm, hogy ﬁgyelte, óvta, vigyázta, formálta, egyenge$e életünk,
Istenbe vete$ reményünk.
Köszönöm, hogy nem csak lá$a, de lá$a$a is az Isten által teremte$ csodálatos világot, melyben élünk. Fényképeivel nem csak minket örvendeztete$ meg, mikor a jó Isten mosolyának egy-egy pillanatát örökíte$e meg.
Hálát adok most mindezért, tanúságtevő életéért.
Drága Édesapám!
Nagyon szeretünk Téged! Te példát muta$ál nekünk, hogyan kell az Irgalmas Isten szeretetében élni, a hitet növelni, a szeretetet minden embernek tovább adni, fáradhatatlanul tenni, tenni és tenni, a jó Isten eszközeként, munkatársaként.
Járj közben értünk, hogy példádat követve, mi is mindennap átadhassuk
életünk Krisztusnak.
Édesapánk, hálát adunk Érted és hisszük..
„Őáltala, Ővele és Őbenne” ..o$hon, a teljességben.. még találkozunk..
16

Rózsafüzér Királynéja

Szűzanyám!
Mindig is különleges szeretet kötö$ össze benneteket Édesapával. Ma is
együ$ ünnepeltek, de már a Mennyek országában. Isten színe elő$. Teljességben, örök boldogságban. Mi most i$ a földön Veletek ünnepelünk,
Veletek örülünk.
Istenem örök Atyám, Nagyboldogasszony ünnepén..
Szent Kezedbe ajánlom családunkat, barátainkat, közösségeinket, szere$einket.
Szent Szívedbe ajánlom Édesapánkat s az életet, melyet örökül hagyo$
számunkra..
a Szűzanya különleges anyai áldásával,
az Isten végtelen szeretetében,
a Fiú hitében,
a Szentlélek tüzében,
a JELEN-LÉT-ben
Bágya Rita
E hálaadó ima Feriért elhangzo1 Budapesten, a Rózsafüzér Királynéja Templomban
2013. augusztus 15-én, Mária Mennybevételének ünnepén

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Jegyesoktatás - Házasságkötés - Keresztelés
HÁZASSÁGKÖTÉS
Legalább 6 hónappal az esküvő elő$ kérjük érdeklődni,
jelentkezni a plébánosnál. Az esküvő időpontját ekkor még
nem fontos tudni! A felkészülés mielőbbi elkezdése a lényeges! Felkészülésre azokat is befogadjuk, akik nem a mi
templomunkban szeretnének házasságot kötni!
JEGYESOKTATÁS
Minden hónap 1. és 3. kedd este 18.45-től a plébánián.
A 2014-es (I. félévi) házasságkötésekre szeptember 3-án kezdődö$ a felkészülés (még be lehet kapcsolódni)!
KERESZTELÉS
 Gyermekemet szeretném megkereszteltetni:
Keresd fel a lakóhely szerinti plébánosod, beszéld meg vele!
Már szülés elő$ is lehet érdeklődni, hogy időben, nyugodtan fel lehessen
készülni...
Idézetek az Egyházi törvénykönyvből:
851. kán.
- A keresztség kiszolgáltatását kellőképpen elő kell készíteni...
- a megkeresztelendő gyermek szüleit
és azokat, akik a keresztszülői feladatokat fogják magukra vállalni, megfelelően meg kell tanítani ennek a szentségnek a jelentésére és a vele járó köteleze$ségekre...
- a szülőket... lelkipásztori buzdításokkal, sőt közös imádsággal is kellően
felkészítsék
855. kán.
- ügyeljenek arra, nehogy a keresztény érzüle$ől idegen nevet adjanak.
(Sokan találomra, naptárból, ﬁlmekből, stb. választanak nevet gyermeküknek. A keresztény szülők a szentek közül (magyarok a magyar szentek közül is!), vagy a Bibliában szereplő nevek közül szoktak választani.)
856. kán.
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- ajánlatos, hogy a keresztséget vasárnap szolgáltassák ki.
857. kán.
- a keresztelés helye a saját plébániatemplom...
867. kán.
- A szülők kötelesek gondoskodni arról, hogy a gyermekek már az első
hetekben megkapják a keresztséget. A születés után mielőbb, sőt már a
szülés elő$ forduljanak a plébánoshoz, hogy gyermekük számára kérjék a
szentséget, és hogy erre kellő felkészítést kapjanak.
868. kán.
- Ahhoz, hogy a gyermeket megengede$en kereszteljék meg, szükséges...
hogy megalapozo$ remény legyen a katolikus vallásban való nevelésre...
871. kán.
- Az abortált magzatokat, ha élnek, amennyiben lehetséges, kereszteljék
meg.
 Felnő6ként szeretnék keresztelkedni:
Felnő$ korban is lehet kérni keresztelést, a plébánossal megbeszélve.
851. kán.
- Azt a felnő$et, aki fel szándékozik venni a keresztséget,
katekumenátusra kell bocsátani, és különböző fokozatokon át kell a
szentségi beavatásra felkészíteni.
 Keresztszülő szeretnék lenni:
Ha nem a lakóhely szerinti templomban lesz a keresztelő, a saját plébánosodtól igazolást kell kérni (ʺjogosítványtʺ) a keresztszülőséghez. Ha a
ʺsajátʺ templomban, akkor is keresd fel plébánosod…
A keresztszülővel kapcsolatos rendelkezések az Egyházi törvénykönyvből:
872. kán.
- feladata... hogy azon fáradozzék, hogy a megkeresztelt a keresztségnek
megfelelő keresztény életet éljen, és az ezzel járó kötelességeket híven
teljesítse.
874. kán.
- tizenhatodik életévét betöltö$ személy legyen
- katolikus, megbérmált (volt elsőáldozó!), s éljen a hithez és a vállalandó
tisztséghez méltó életet. – Gyakorolja a vallását (templomba járás, gyónás, stb.).
- ne kösse semmilyen kánoni büntetés (pl. elvált-újraházasodo$, v. nem
egyházi házasságban él)
- nem katolikus csak mint a keresztség tanúja fogadható el.

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Bemutatkozik honlapunk...

Szoktad látogatni?

Plébániánk honlapja igyekszik az internet adta lehetőségek között egyre élőbbé, tartalmasabbá válni, elsősorban közösségünk tagjai számára biztosítani
mindazt az információt, amit tudni érdemes plébániánk mindennapjairól.
Honlapunkat folyamatosan fejlesztjük és naponta frissítjük új információkkal,
ezért érdemes naponta meglátogatni!
A jobb oldali menüben plébániai Programjainkat találhatjuk dátummal,
tartalommal, így mindenki minden időpontról, eseményről időben értesülhet, mindennap megnézheti: Ma vagy holnap mi lesz a plébánián? A plébános is naponta megosztja legaktuálisabb gondolatait a hívekkel, melyek egyfajta lelkivezetés gyanánt is szolgálnak. Megtalálhatjuk továbbá az elhangzott
hirdetéseket, prédikációk vázlatait, közösségünk életképeit és rengeteg lelki
tartalmat, melyek kereszténységünk mélyítését segítik.
A felebaráti szeretetet úgy is gyakorolhatjuk, hogy akinek nincs internetje,
- illetve attól is, akinek van -, kérdezgetjük: O lvastad honlapunkon? Tudsz
róla? Tájékoztassuk egymást! Így is apostolkodhatunk, szerethetjük egymást,
építhetjük plébániai közösségünket!
Kommunikációs Munkacsoport

Honlapunk főoldala
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Gyerekek a misén
Közösségi ünnepléseink igen érzékeny és számos konﬂiktustól terhelt valósága ez. Nem is
szeretnék mélyebben nekifeszülni a téma kidolgozásának, már csak azért sem, mert a terjedelmi keretek sem teszik lehetővé a szükségszerűen körültekintő mérlegelést. Csupán néhány
fontos szempontra hívom fel liturgikus közösségeink ﬁgyelmét.
A közösség fontos tagjai a hívő szülők gyermekei. Nekik is helyük van a közösségi ünneplésben, dicséretes és örömteli, ha a szülők őket is
magukkal hozzák a szertartásra. Gyermekkel
együ$ részt venni a misén a szülők részéről
nagy felelősség és áldozat is.
A gyerekektől, főként amikor még egészen kicsik, nem várja, nem is
várhatja el senki, hogy azzal a ﬁgyelemmel és fegyelemmel vegyenek
részt a cselekményen, mint a nagyobb gyermekek vagy a felnő$ek. Egy
kisgyerek nem feltétlenül akkor hallgat, amikor szeretnénk. Mozogna,
amikor mi csendben ülünk és a homíliára ﬁgyelünk, s leköti őt az is, amit
mi észre sem veszünk. A mise ala$ a gyermek számára fontos lehet a
templom terében felfedezőútra indulni. Hangosan beszélni, kiáltani, énekelni, nevetni vagy sírni egy kisgyermeknél többnyire még nem tudatos
döntésből fakadó cselekedet, ezért erkölcsi felelőssége sincs e te$eiért. De
a szüleinek már lehet…
A szaladgáló, sikongó, zajosan játszadozó kisgyerek zavarhatja a papot
a beszédben, az imában, és ugyanígy a híveket is akadályozhatja a liturgiában való részvételben.
A gyermeknek be kell járnia a maga útját ahhoz, hogy ére$, tudatos,
bölcs felnő$ként éljen, döntsön, cselekedjen. Amíg idáig nem jut el, addig
rászorul a szülei útbaigazításaira, elismerésére, áldozataira, határozo$ságára és egyéb nevelő célzatú beavatkozásaira. Ez érvényes és igaz a gyermek misén való részvételre is. Ha még nem tud együ$ cselekedni a többiekkel, segíteni kell neki: tiltással, azzal, hogy ﬁgyelmét lefoglalják a templom hátsó részében, s ha kell—azzal is hogy szülei—akár csupán pillanatokra, akár a mise teljes idejére szülei kiviszik őt a templomból
- Kajtár Edvárd Forrás: Új Ember, 2013. aug. 25.
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Éljük az Igét!
AUGUSZTUSI IGETAPASZTALAT

„Reggel a piacon válogattam a kovászos uborkának valót. Egy mö„Ha csak azokat szeretitek, akik szeretnek
göttem álló nagypapa szeretetlen
titeket, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is megjegyzést tett unokájának rólam
szeretik azokat, akik őket szeretik.” (Lk 6,32) evvel kapcsolatban. Siettek volna.
Először felháborodtam és még
gondosabban keresgéltem a megfelelő darabokat, gondolva magamban várja
ki a sorát, aztán eszembe jutott az ÉLETIGE. Mindenkit szeretnem kell, most
ezt az embert! Ezért megfordultam és láttam, hogy csak egy dinnyét szeretnének vásárolni, így mondtam, hogy menjenek elém, mert én több mindent...
Először nagyon meglepődött, aztán megköszönte... Nagyon örültem…” Vera
RÉSZLETEK A SZEPTEMBERI IGÉBŐL Szent János írja ezt. Figyelmezteti
a közösségeket, hogy ügyeljenek
„Ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem bizonyos emberekre, akik szavatettel és igazsággal!” (1Jn 3,18)
ikkal ugyan megvallják Jézusba
vetett hitüket, de ezt a hitet nem
követik tettek. Sőt haszontalannak és fölöslegesnek tartják ezeket a tetteket,
mintha Jézus már mindent elvégzett volna. Az ő hitük így üres és terméketlen, mert hiányzik belőle az elengedhetetlen hozzájárulás Jézus művéhez,
amit Ő személyesen tőlünk kér.
„Ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal!”
Tettekkel szeressünk! Az apostol azt mondja, hogy az igazi hit bizonyítéka,
ha úgy szeretünk, ahogy Jézus szeretett bennünket, ahogy Ő tanította nekünk. Ennek a szeretetnek egyik legfőbb jellemzője a konkrétság. A tetteken
kívül igazsággal is szeretnünk kell, mondja az apostol. A keresztény szeretet
igyekszik konkrét tettekben megnyilvánulni, és a szeretet igazságából akar
meríteni, amit Jézusban találunk meg. Az ő érzéseinek és az ő tanításának
megfelelő tettekre törekszik. O ly módon és olyan mértékkel kell hát szeretnünk, ahogy azt Jézus megmutatta nekünk.
„Ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal!”
Hogyan éljük tehát ezt az életigét? Tettekkel szeressünk tehát és ne szavakkal! Kezdjük a legalázatosabb szolgálatokkal nap mint nap a mellettünk lévő
felebarátok felé!
Szeressünk igazsággal! Jézus mindig az Atya akarata szerint cselekedett, nekünk is mindig Jézus szavai szerint kell élnünk. /Chiara Lubich/
Őt lássuk minden felebarátban. Úgy szeressük a többieket, mint magunkat,
egymást pedig, hogy készek legyünk az életünket adni egymásért!
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Imádkozzunk!
A Pápa szeptemberi imaszándéka:
Hogy korunk emberei, akiket gyakran eláraszt a zaj,
fedezzék fel újra a csend értékét, és tudjanak hallgatni
Isten és a testvérek szavára.
Szeptemberi éle8ge: „Ne szeressünk se szóval, se
nyelvvel, hanem tettel és igazsággal!” (1Jn 3,18)
A plébános szeptemberi imaszándéka
a rózsafüzér csoportok részére:
ÖRVENDETES
- Hálát adunk a nyári kegyelmekért
(lelkigyakorlat, kirándulások, nyaralások, stb.).
VILÁGOSSÁG
- Imádkozunk az új hittanos évért,
új hittanosokért.
FÁJDALMAS
- Engeszteljük Jézust és égi édesanyán-

kat a „nem szeretjük egymást” bűneinkért és kérjük az újrakezdés kegyelmét!

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
TEMPLOMUNKBAN
2013
♦

Földi László Kecsmár Zitaq

♦

Szabó Zsolt Farkas Mónikaq

♦

Elek Péter dr. Fábián Krisztinaq

♦

Adam Parker Horváth Helgaq

♦

Korai Gábor Noll Katalinq
Dolhai Béla Rónaszéki Bernade1q

DICSŐSÉGES

- A gyermekre vágyókért, várókért és az
újszülö$ekért...

♦

A KERESZTSÉG
SZENTSÉGÉBEN
RÉSZESÜLTEK
TEMPLOMUNKBAN

Kissevich Pál

♦

Kovács Zoltán Polonkai Annaq

♦

Csuhai-Csinos Zsolt
Fekete Judit Máriaq

♦

Kubovics Szabolcs Juhász Csillaq

♦

dr. Zákó Balázs Szőke Orsolyaq

Molnár Mária
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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SZENTMISÉK RENDJE
RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNÉJA
TEMPLOM
(XIV. Thököly út 58..)

P I   :
HÉTFŐ és KEDD:
8 – 10 óráig
SZERDA és PÉNTEK: 15 – 17 óráig
Tel.: 460-06-06 (irodaidőben hívható)
Fax: 460-06-05
E-mail: iroda@rozsafuzerkiralyneja.hu

V567895::
de. 10 óra és este 6 óra
HMNOPQRSTUOUR
Sze és Szo: reggel 7 órakor
H, K, Cs és P: este 6 órakor
Urnalátogatás
A szentmisék előtt és alatt

T  

  

Címünk: 1146 Budapest, Thököly út 56.
Honlapunk: www.rozsafuzerkiralyneja.hu
Bankszámlaszámaink:
OTP 11714006-20050454
CIB 10701049-47209503-51100005

S

:

♦ Plébániai

közösségünk havi közös
szentségimádása: minden

M !" #$% N !" &&'$("
K)*$+(
(VII. Damjanich u. 50.)

Vasárnap és péntek
reggel 8 óra

elsıpénteken - az esti mise után
♦ minden

további péntek este:

mise után ½ 8-ig (csendes)
♦ minden

hó 2. vasárnapján:

de. 11 órától engesztelı imaóra

RÓZSAFÜZÉRT
IMÁDKOZÓK
IV. ORSZÁGOS
TALÁLKOZÓJA

R I :
♦

az esti szentmisék elıtt 5 órától

G :
♦a

szentmisék elıtt vagy az atyával
elıre egyeztetve külön idıpontban is

templomunkban

2013. október 5-én
09:00 - 16:00 óráig
15 órakor búcsúi szentmise
dr. Beer Miklós püspök atyával

Örömmel fogadjuk, ha kb.
130 Ft adománnyal hozzá tud járulni
újságunk előállítási költségeihez.

Nagy Károly plébános
Mobil: 06-30/701-9897
E-mail: nk@rozsafuzerkiralyneja.hu
Felelıs kiadó: Nagy Károly plébános
Szerkesztı: Capdeboné Szabó Viktória
E-mail:
capdebone@gmail.com
Közremőködik a Kommunikációs Munkacsoport
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Rózsafüzér Királynéja

