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ÁLDOTT LEGYEN 
AZ ISTEN 

„Áldott legyen az Isten, 
Urunk, Jézus Krisztus Atyja, 
aki Lelkének minden mennyei 
áldásával megáldott minket 
Krisztus által. Őbenne válasz-
tott ki minket a világ teremtése 
előtt, hogy szentek és feddhe-
tetlenek legyünk színe előtt. 
Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy akaratának tetszése szerint Jézus 
Krisztus által fogadott fiakká legyünk, és magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel 
szeretett Fiában jóságosan megajándékozott minket. Őbenne nyertük el vére árán a 
megváltást és bűneink bocsánatát bőséges kegyelme folytán…” (Ef 1,3-7) 
 Az évközi 15. vasárnap szentleckéjének idézett soraival adunk hálát a sok-
sok eseményért, melyek az elmúlt hetekben történtek plébániai közösségünk 
életében. Könyvet is lehetne írni a kapott kegyelmekről, de most csak néhány 
gondolatot, eseményt idézünk fel, örökítünk meg – az utókor számára is. 
 További szép, tartalmas, léleképítő nyarat kívánok mindenkinek! 

 

Nagy Károly plébános 
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Ferenc pápa sokszor beszél, ír a 
„kilépésről”… Pl. a Tömegkommunikációs 
világnapra küldö0 üzenetében is olvashatjuk: 
„… kinyitjuk az ajtókat, nem zárkózunk be 
saját lakásunkba, kilépünk, elmegyünk a má-
sik emberhez. A család is akkor él és akkor 
kap levegőt, ha megnyílik önmagán kívülre”. 
 Ezért is örültem és örülök minden olyan 
lépésnek, mely ebben a szellemben történik. 
Pl. az Élő rózsafüzér (Budapest körülimádko-
zása) remek alkalom volt, és sokan éltek is 
vele. Jó idő, könnyű terep babakocsisoknak is. Km-ben is lehete0 válogat-
ni: ki, mennyit bírt, vagy tudo0 vállalni, melyik variációt. Plébániánkról 

is volt mutatóban kisgyerme-
kes, és korábban születe0 is. 
Szép volt látni az 
„egyenpólónkban” vonulókat 
Budapest utcáin… I0 jegy-
zem meg – főleg a bezárkó-
zo0ak kedvéért - hogy töb-
ben szokták mondani, hogy a 
gyalogtúrát nem bírja, kerék-
pártúrára nem tud jönni, 
egyedül nem akar jönni… 
szóval a sok kifogás. Ez az 

alkalom pl. mindenki számára lehetőség volt kilépni és evangelizálni! 
 Már egy pár perces jelenlét is sokat jelent! Megállni mise után a temp-
lom ajtó elő0. Találkozási, kilépési alkalom, ill. sokan is látják, hogy élet 
van (járókelők, buszokon utazók) – evangelizációs alkalom is. 
És még sok-sok figyelemre méltó gondolat Ferenc pápa üzenetében! 
 A következő oldalakon olyan plébániai megmozdulásokról számolunk 
be, amelyeket már szintén a „kilépés”, kimozdulás jegyében te0ünk! 
Folytassuk a nyár hátralévő részét, és persze majd az új tanévet is ezzel a 
lelküle0el! 
 

- Nagy Károly plébános - 
 

Kilépni, evangelizálni 

Úrnapja 

Élő rózsafüzér 
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Úrnapja 

Kiléptünk: felelevenítve a régi szép körmenetek hagyományát, idén 
huszon év után újra kivittük legnagyobb kincsünket, a Eucharisztiát az ut-
cára, körbevittük Jézust a Cházár András utca - Istvánmezei út - Thököly út 
útvonalon, körbeimádkozva az új, többszáz lakásos István lakóparkot. 



 

4 Rózsafüzér Királynéja 

Ferenc pápa buzdítására mi is 
„kiléptünk”, és beléptünk egy 
másik plébániai közösségbe, 
vagyis elzarándokoltunk az 
ország számos „Rózsafüzér Ki-
rálynője” templomának egyiké-
be, mocsai „testvértemplo-
munkba”, ahol nagyon szívé-
lyesen fogadtak bennünket. A 
Mária Rádióból is jól ismert 
Horváth István plébános atya 
és egyik hitoktatója bemuta0ák 

a több, mint 250 éves templomot, a közösség életét, majd közös rózsafü-
zér ima és éneklés következe0, és István atya a kérdéseinkre is válaszolt. 
Ezt követően a mocsai testvérek agapéra is kedvesen invitáltak minket. 
Ezúton is hálásan köszönjük nekik a szerete0eljes fogadtatást!  

Mocsáról a közeli Tatá-
ra indultunk tovább, 
ahol a helyi szép temp-
lomok megtekintése 
melle0 egy kellemes 
sétára, fagyizásra is 
sort keríte0ünk az 
Öreg-tó partján. Élmé-
nyekkel gazdagon tér-
he0ünk haza. 

Mocsa - Tata zarándoklat 

Mocsa 

Rózsafüzér Királynője templom 
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Amikor a Szentírást felolvassák az Egyház-
ban, Isten maga szól népéhez, és az igéjé-
ben jelenlévő Krisztus hirdeti az evangéliu-
mot. Az Isten felolvaso0 szavát, mint a li-
turgia igen fontos alkotórészét ezért min-
denkinek tisztele0el kell hallgatnia. Jóllehet 
az isteni szó a Szentírás olvasmányaiban 
minden idő minden emberéhez szól, és ért-
hetően szól, mégis teljesebb lesz az értelme 
és hatékonysága az életszerű kifejtéssel, 
azaz a homíliával (prédikáció), amely része a liturgikus cselekménynek… 
 Minthogy a szentmise bemutatása természeténél fogva „közösségi” 
jellegű, nagy jelentőségűek a pap és az egybegyűlt hívek közti párbeszé-
dek (dialógusok) és a nép ’felkiáltásai’, mert ezek nem csupán külső jelei 
a közös ünneplésnek, hanem megteremtik és el is mélyítik az egységet a 
pap és a nép közö0. A felkiáltások, valamint a hívek feleletei a pap üd-
vözlésére és imáira biztosítják a cselekvő részvételnek azt a fokát, ame-
lyet az egybegyűlt híveknek mindenfajta szentmisében el kell érniük, 
hogy így az egész közösség tevékenysége megtapasztalhatóvá váljék és 
eleven maradjon. 

Más részek, amelyek 
a hívek bekapcsoló-
dásának kifejezésére 
és ennek előmozdítá-
sára nagyon alkalma-
sak, az egész egybe-
gyűlt közösségre tar-
toznak. Ezek főleg: a 
Bűnbánat, a Hitval-
lás, az Egyetemes 
könyörgések és a 
Miatyánk. 
 Az Apostol 

figyelmezteti a keresztényeket, akik Uruk eljövetelét várva egybegyűl-
nek, hogy egy szívvel-lélekkel énekeljenek zsoltárokat, himnuszokat és 
szent énekeket (vö. Kol 3,16). Az ének ugyanis a szív örvendezésének a 
jele (vö. ApCsel 2,46). Találóan mondja Szent Ágoston: „Aki szeret, az 
énekel”. És már régtől fogva tartja a közmondás: „Kétszeresen imádko-
zik, aki szépen énekel”... (folyt. köv.) 

A szentmise (2. rész) 

Miatyánk 
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Harmadik alkalommal jutottam el a Plébániai Mozgalom nemzetközi kon-
ferenciájára Castelgandolfo-ba. A négy napban előadásokat hallgattunk, 
tapasztalatokat  hallottunk. Minden nap volt szentmise is. A fő téma az Eu-
charisztia volt. Hogyan kell befogadni az eucharisztikus Jézust? 
 Chiara szerint fontos, hogy elhatározzuk, hogy a fájdalmas Máriát éljük. 
El kell ’veszíteni’ azt, ahogy eddig éltünk.  A vigasztalan Mária elveszítette 
a Fiát – annyira, hogy a kezei között halt meg. Mária veszített – de sokkal 
többet kapott. Az Eucharisztiában kapta vissza Fiát. Isten ajándéka az Eu-
charisztia! Az Eucharisztia = egység. 
 Nem csak a szép gyümölcsöket termi, nem is csak azt jelenti, hogy az 
egységünk elmélyüljön Istennel, nem is csak azt, hogy Jézus köztünk le-
gyen.. Az Eucharisztia célja az, hogy Isten életében részesítsen, vagyis 
„átistenítsen” minket! Az Eucharisztia az embert az Istenbe helyezi - a 
Szentháromságba ’viszi be’ , (egyenesen az Atya ölébe). Az Eucharisztia 
által megteremtett egység = Egyház,  nem más, mint az Eucharisztia által 
„átistenített” emberek közössége… Milyen felelősség tehát a szentáldozás. 
Ha jól „csinálom”,  az Atya ölébe visz. A „jól csinálás” az az, hogy teljesen 
kiüresítem magam az érkezése előtt – anélkül úgy érzem, nem vagyok mél-
tó a fogadására… 
 Örülök, hogy a Károly atya által vezetett 7 fős ROKI csapat tagjai lehet-
tünk Istvánnal együtt. Hála, hogy vihetjük a fényt, a tüzet - amit ott kap-
tunk - mindenfelé.  /Burányiné Évi / 

Castelgandolfoi lelkigyakorlat 

A magyar plébániai küldöttek papjaikkal 
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2015. július 11-én Csécsy Kati és Buncsák Pis-
ti esküvőjére látogattunk el. A helyszín Csák-
vár volt, Károly atya eskette az ifjú párt.  
 A nagy esemény előtt lehetőségünk volt 
meglátogatni a majki kolostort. Itt a némasá-
gi fogadalmat tett, kamalduli szerzetesrend 
életét ismerhettük meg jobban. Az 1730-as 
évek közepén érkeztek Majkpusztára, ön-
fenntartóak voltak, földművelésből éltek és 
küldetésük az volt, hogy imádkozzanak mindenkiért a világon. Különleges 
volt bejárni azokat a cellaházakat, ahol külön-külön éltek. Ilyenkor minden-
ki elgondolkozik szerintem, hogy milyen lenne az élete, ha egyedül és né-
maságban élné a mindennapokat. Több gondolat közül ez a mondat volt, 
ami jól kifejezte ennek az életmódnak a mélységét: „Mielőtt megszólalsz, gon-
dold meg, hogy mondanivalód van e olyan szép, mint a csend, amelyet éppen meg-
törni készülsz.” Miután bejártuk a kolostort, az esküvőre indultunk tovább.  
 Katival szinte egy időben kezdtünk el a közösségbe járni 4 éve. Később 
együtt voltunk elsőáldozók és bérmálkozók is. Károly atya készített fel min-
ket ezekre az eseményekre, így érthető volt, hogy Katinak miért is volt fon-
tos, hogy az atya eskesse őket. Emlékszem, amikor először mesélt arról, 
hogy Pistivel találkozott, és arra is, amikor a jegygyűrűjét először mutatta 
meg. Egy héttel az esküvő előtt még nyári lelkigyakorlaton vettünk részt, és 
amikor kérdeztem őket, mindketten nagy izgalommal és várakozással be-
széltek a közelgő esküvőjükről. A nagy napon sugárzó arcokat láttam min-
denhol a templomban és láttam az örömöt is, ahogy férj és feleségként lép-

tek ki a templomból. 
Nagyon örülök, hogy a 
plébániáról több test-
véremmel részt vehet-
tem életük egyik leg-
fontosabb napján. Kí-
vánom Nekik, hogy 
Istennel együtt, egy-
ségben éljék közös éle-
tüket most már házas-
párként. 

/Lengyel Kriszti/ 

Majk - Csákvár (zarándoklat és esküvő) 

 

 

„amit Isten egybekötött…” 

A ROKI küldöttsége az  
ifjú párral 
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Kerékpártúra Szabadszállás - Izsák - Kecskemét 

Károly atya első és második állomáshelyét, Izsákot 
és Kecskemétet több kerékpártúra alkalmával is 
felkerestük már, és mindig örömmel tapasztaltuk, 
hogy milyen sokan emlékeznek még Károly atyára 
és harminc-negyven évvel ezelő0i apostolkodásá-
ra. Sokan a régi hívei közül, akikkel találkoztunk, 

azt mondják, még ma is szívükben őrzik szavait, tanítását, még ma is 
„abból élnek”, amit akkor tőle kaptak. Így ismerkedtünk meg mi is Izsá-
kon  néhány évvel ez-
elő0 Károly atya egyik 
régi hi0anosával, Izsák 
Rózsával, aki nagy sze-
rete0el fogado0, és lá-
to0 vendégül minket. 
Most is az ő meghívásá-
ra ejte0ük útba az izsáki 
horgásztó és szabadidő-
parkban való pihenés  
után az izsáki erdőt is, 
ahol az egykori hi0ano-
sokból és újabb tagokból álló imacsoport tarto0a összejövetelét Rózsa 
szervezésében. Érkezésünkkor éppen a szentmise „Alleluja” éneke hang-
zo0 fel. Bekapcsolódtunk a misébe, majd finom ebédben is részünk volt, 
hiszen izsáki birkapörkölt fő0 a bográcsban. A hajdanvolt iOú hi0anosok, 
- ma már többnyire nagyszülők -, nagy örömmel ve0ék körbe egykori 
káplánjukat, Károly atyát. 
Izsákról Kecskemétre kerekeztünk tovább, és a híres rózsakert 
(rózsafüzér titkok rózsakertje) megtekintésével fejeztük be élménydús 

napunkat. 
Köszönjük Iste-
nünk, hogy egy-
egy pap életútján 
keresztül egymás-
tól távoli híveket 
és közösségeket is 
össze tudsz kap-
csolni a szeretet-
ben.             - C.V. - 
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Két keréken a Velencei-tó körül 

Az előző éjszakai vihar ellenére 13 fős 
lelkes csapat gyűlt össze július 9-én 
csütörtök reggel a meghirdete0 velen-
cei-tavi biciklitúrára. Az sem szegte 
kedvünket, hogy a vonatok késve köz-
lekedtek, így a terveze0hez képest egy 
órával később értünk Velencére, ahon-
nan a kerekezés kezdődö0. Kellemes, 
kissé szeles, enyhe időben haladtunk a 
tó nádasokkal benő0 északi partján, 
majd felkapaszkodtunk a pákozdi csata és a doni ütközetek egymás kö-
zelében levő emlékműveihez, megemlékezve a hazájukért életüket áldo-
zó hősökről.  Továbbhaladva elértük a nyaralótelepekkel beépíte0 déli 
partot, ahol megebédeltünk egy büfé árnyas teraszán, majd megkerestük 
Gárdony szabadstrandját. I0 átmenetileg két táborra szakadt a társaság, a 
szeles idő ellenére a tóban fürdőkre, illetve az őket a partról nézőkre.  A 
strandolás után felkerekeztünk Gárdonyi Géza szülőházához (mint tud-
juk, őt eredetileg Ziegler Gézának hívták, csak felnő0 korában ve0e fel 
szülőfalujának nevét), megtekinte0ük a házban berendeze0 kiállítást és a 
közelben levő Szent Anna kápolnát, ahol az írót megkeresztelték. Innen 
már kényelmesen „csorogtunk le” Velencére, a Markó család nyaralójá-
hoz, ahol két család összesen hat gyerekkel már várt ránk. A kertben 
megtarto0 szentmise után a házigazdák jóvoltából finom bográcsgulyás 
és kenyérlángos laka0a jól az addigra már újból megéhező biciklistákat. 
A velencei állomásról vona0al tértünk vissza Budapestre, kellemesen el-
fáradva és élményekkel feltöltődve.                                              - C.Á.- 
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„Egy templom - egy család” lelkigyakorlatos táborunk 

Száz körüli létszámmal vehe0ünk részt július 1-5-ig a Bükk szívében, 
Nagyvisnyón, plébániai közösségünk „Egy  Templom - Egy Család” lel-
kigyakorlatos táborában. Különleges nemcsak a0ól volt ez a lelkigyakor-
lat, hogy templomunk fennállásának 100. évében, a centenáriumi évben 
zajlo0, hanem a0ól is, hogy ezú0al nem a megszoko0, városi lelkigya-
korlatos környezetben tarto0uk, hanem közel a természethez, egy iOúsá-
gi táborban tölthe0ünk együ0 közel öt napot.  
 Igazi családélményünk lehete0, hiszen a legiOabb résztvevő alig hat 
hetes volt, míg a legkorábban születe0 testvérünk 84 éves volt, és kö-
zö0ük minden korosztály képviselte0e magát. 21 gyermek, huszon há-
zaspár, család, egyedülállók és özvegyek, és még egy kispap is velünk 
tarto0, hogy a gyakorlatban figyelhesse meg egy plébánia életét. 
 Károly atya komoly, léleképítő előadásain kívül, melyek a plébániai 
közösség helyes működésétől, az ellenségszereteten át az Eucharisztia 
közösséget építő, alkotó és megtartó erejéig sok fontos témát felöleltek, 
idén először beikta0unk híveink által tarto0 fórumokat is. Így tanul-
ha0uk a keresztény viselkedés és kommunikáció alapjait, ismerked-
he0ünk a fenntartható fejlődés, ökológiai lábnyom fogalmával, gyakorla-
ti tennivalóinkkal; tanulha0uk megérteni, értelmezni a Biblia tanítását, 
ötletelhe0ünk plébániánk jövőjéről, és végül, de nem utolsó sorban egy 
házaspár személyes tanúságtételére felépítve építhe0ük, ápolha0uk há-
zasságunkat. Volt sok „kinti” program is: éjszakai túra, keresztút, kirán-
dulás a Szalajka-völgybe, foci, röplabda, reggeli torna, szalonnasütés a 
tábortűz körül minden este. Kicsik és nagyok lélekben feltöltekezve, a 
közösséghez tartozás érzésében megújulva, teli te0vággyal érkeztünk 
haza,  hogy i0hon megújulva folytathassuk keresztény életünk. 
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Hálaadó gondolatok a résztvevők tollából: 

 

 

 

 

 

 

�„Ajándék 
lelkigyakorla-
ton vettem 
részt kor- 
elnökként.  
Az egyik 
kedves há-
zaspár né-
hány hetes 
kislányát, aki szintén „korelnök” volt, tarthattam a ke-

zemben. Ez már a közösségbe illeszkedésem vizsgája volt. Már a két utóbbi 
lelkigyakorlaton is kegyelem volt a részvételi lehetőségem, most telhetetlen 
módon a következővel kacérkodom. Köszönöm mindenkinek az elnéző 
türelmet, a szervezők, elsősorban Károly atya munkáját és segítségét.” 

��„Hálát adok, hogy jobban 
megismerhe?ük egymást, hála a 
beszélgetésekért, Jézussal találkozá-
sokért a szentmisében, szentség-
imádáson, egymásban, köztünk. 
Köszönöm, hogy sokat tanultam a 
gyerekektől: szemléletmódot, szere-
tetet, egyszerűséget, őszinteséget.” 
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� „Köszönöm a szeretetet, ahogyan fogadtak, mivel később érkeztem. 
Hála azért, hogy a hétköznapok egyhangúságából kiszakadha0am, ilyen 
gyönyörű környezetben lehe0em. A lelkigyakorlatról úgy megyek haza, 
hogy még erősebben Isten akaratát fogom keresni, és nyugodtabb va-
gyok, nem félek a0ól, hogy mi, hogyan fog alakulni. Az áldozásnál már 
nemcsak magamra fogok gondolni, hanem közösségemre is.” 

� „Hálát adok, hogy i0 lehe0em, épülhe0em az ellenségeim elfogadása 
területén. Jó lenne, ha többet tudnék imádkozni az ellenségeimért!” 

� „Hálás szívvel köszönöm, hogy i0 lehe0em. Lelkem erősödö0, fejlő-
dö0, töltekeze0, épült. Úgy érzem, lesz elég kitartásom és akaratom, hogy 
régi énem meghalhasson, és újraszülessek! Köszönöm, hogy megtapasz-
talha0am a közösség jelentőségét, jelentését és szeretetét. Én nem változ-
tatnék semmin, negatív tapasztalataim nem voltak. Mindent megteszek, 
hogy legközelebb is részt vehessek a közösség, a templom életében.” 

� „Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy részt vehe0ünk ezen a csodálatos 
lelkigyakorlaton. A számtalan pozitív példa, buzdító tanúságtétel meg-
erősíte0 minket abban, hogy Jézus szeret minket. Köszönet Károly atyá-
nak, a szervezőknek és minden részvevőnek!” 
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�  „Közelebb kerültem sok más fiatal 
házaspárhoz. A párommal elbeszél-
ge0ünk arról, hogy milyen módon te-
hetnénk jobbá a házasságunkat! 
Saját bőrömön megtapasztalha0am a 
böglyöknek köszönhetően, hogy a hir-
telen és váratlan fájdalomokozás mi-
lyen hatással van az elszenvedőjére. 
Ezáltal jobban oda tudok figyelni majd 
arra, hogy én ne okozzak másoknak 
ilyen fájdalmakat.” 

�  „Sok kegyelmet kaptam, a testvérek 
szeretete segíte? az Istenhez vezető úton. 
Tudatosult, hogy a közösség megtartó erő. 
Testvéri közösségként Isten családja va-
gyunk! Sokat adtak a kiscsoportos beszél-
getések. Aktuális témát kínáltak a fórumok 
Jézust látni a másikban! Sokat tanultam, 
elmélyíte?em ismereteimet. 
Egy templom, egy család, egy kút. Minden 
korosztály képviselve volt, ez is az össze-
tartozást erősíte?e. A színes est program-
jai, a tábortűz melege – egységben va-
gyunk és ez nagyon jó!” 

��„Köszönhetem a lelkigyakorlat-
nak, hogy sok emberrel tudtam beszél-
getni, a közösségi feladatokban részt 
venni. Sok szentmisén, fórumon részt 
ve0em. Először végig elmondtam egy 
rózsafüzért. Ez eddig valahogy kima-
radt nekem. A közösség életében való 
részvételt azért is nagyon értékelem, 
mivel o0honi elfoglaltságaim (munka, 
háztartás, gyermeknevelés) mia0 erre 
kevés lehetőségem van. Mert a RoKi 
egy nagyszerű keresztény közösség. És 
ebben magának Károly Atya nagyon 
sokat köszönhetünk.” 
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�  „Sokat épültem az előadásokon (köszönöm a „találatokat” is!) Jó volt, 
hogy voltak fórumok, egymást is hallgatha0uk, nem csak Károly atyát. 
Sok szép beszélgetésem volt, melyek kegyelmet hordoztak: remélem 
nemcsak nekem, hanem testvéreimnek is. Nagyon örültem a 
„kápolnának”, hogy sokszor beülhe0em Jézussal „konzultálni”, - és min-
dig segíte0 túllendülni a problémákon. 
Hála a szentségimádásért is, mert nagyon közeli volt így Jézus, igazi el-
mélyült találkozás volt Vele.” 

� „Hálát adok a lelkigyakorlaton kapo? kegyelmekért. Károly atya előadásai 
nagyon tetsze?ek és sok mindent tisztába te?ek bennem. Sok olyan dolog volt, 
amit eddig nem tudtam és választ kaptam kérdéseimre. Örülök, hogy új kapcsola-
tok szüle?ek testvéreimmel, megismertem olyanokat, akiket eddig nem ismertem. 
Örülök, hogy Jézust egyre jobban felismerhe?em testvéreimben, és elsőnek szeret-
he?em. Gyakorolha?am és őszintén megélhe?em hitemet. 
Köszönet az előadásokért, a szervezőkért, a fórumokért, az ellátásért, a szállásért, 
az értünk fáradozókért, és külön öröm számomra, hogy i? lehe?em. Hála Isten-
nek, hogy feltöltődhe?em és új erővel és telve szerete?el indulhatok újra haza 
szeretni. Istennek legyen hála! 
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�  „Hálát adok hitem megerősítéséért, a fejlődés 
útjának megismeréséért. Emelte lelkemet az Úr felé 
a csodálatos látkép, a fény, a béke a csönd, az 
imádság és ének. Hálás vagyok a szentségimádáso-
kért, a szerető, kedves testvérekért. Ezt az öt napot 
az Isten töltö0e bennem, velem. 
Hálás vagyok a tanításokért, a buzdításokért, a ki-

rándulásért és a szerető közösségben töltö0 minden percért. Viszem haza 
a kapo0 kincseket és igyekszem mielőbb szétosztani.” 

�  „Tetsze? a szellős programbeosztás, hogy az előadások közö? volt idő pihe-
nésre, beszélgetésre, találkozásokra. Jó volt a szervezés, nem szenvedtünk hiányt 
semmiben….A fórumok is jók voltak, és a vendégelőadók kiválasztása is. Jó volt 
látni a sok aranyos gyereket, hogy a szülők mindig odaadták valakinek, idősnek, 
fiatalnak, és addig ők is tudtak kikapcsolódni, feltöltődni.” 

�  „Az első szó a hála, hogy megtehe?ük ezt a lelkigyakorlatot. Közelebb kerül-
tünk Jézushoz és egymáshoz is. Mindenkiben találtam egy kis krisztusi lelkületet! 
Ezen túl pedig, szerethe?ük egymást emberi módon. Kaptunk muníciót a jövőre, 
van cél, hogy merre fejlődjünk. A körülmények inkább táboriak voltak, de ez sem-

�   „Egész évben várom azt a 
néhány napot, melyet lelkem 
ápolására Károly atya lelkigya-
korlatán eltölthetek. Hetedik al-
kalommal veszek részt ilyen lel-
kigyakorlaton. Mindig valamivel 
többet kaptam, Károly atya az 
idén is „újíto0”. A délutáni fóru-
mokat a hívek tartha0ák. Köszö-
net érte! Nagy örömet okoztak az 
előadások. Hitünk tanításait, az 
Eucharisztia lényegét Károly atya fordulatos, érthető és élvezhető stílus-
ban közölte. Hála a közös szentmisékért, rózsafüzér imádkozásokért, be-
szélgetésekért közösségünk tagjaival. Új fiatal hívekkel ismerkedtem 
meg. Még a körülö0em levő csodálatos vidék is Istent dicsérte! Nekem 
mindig öröm, hogy családokkal, kis gyerekekkel találkozhatok. A kápol-
na közelsége gyakran hívo0 hálaadó imára. Korom és egészségi állapo-
tom mia0 nagyon feszíte0nek tűnt a tempó, de igyekeztem minden fog-
lalkozáson részt venni, hiszen pótolhatatlan alkalmak ezek. Köszönet Ká-
roly atyának és segítőinek, minden társamnak a szép töltekezésért.” 
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Bérmálkozóink gondolatai (2. rész) 

Lindmayer Magdolna: 
Választott  igém:  „Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne  essetek!” 
A mindennapok során annyi minden kicsi és nagyobb 
dolog van, amikor jelen van a kísértés: Megtegyem-e ezt 
vagy azt, avagy nem? Mondjam-e ezt vagy ne? Lépjek a 

másik felé, legyek-e én a kezdeményező, az elsőként szerető? 
stb. 
Ilyenkor fontos magamnak tudatosítanom, hogy a kísértés ellenére mer-
jek Istenre hagyatkozni, és az ő akaratát tenni; ez az ige ebben segít. 
Választo0 szent: Lisieux-i Szent Teréz; és hogy miért választo0am Szent 
Terézt bérma-védőszentemnek, egy-két idéze0el szeretném megmutatni 
az életrajzából: „...milyen könnyen gyűjthetünk nap mint nap halhatatlan 
értékeket, s milyen szerencsétlenség, ha úgy megyünk el ezek melle0, 
hogy nem vesszük magunknak a fáradtságot s nem nyújtjuk ki a kezün-
ket értük...szen0é lenni a kis dolgokban való hűség által…” 
„Miután nagy erények gyakorlására nem volt bennem tehetség, főleg a 
kicsinyekét tarto0am szem elő0; szere0em például összehajtogatni a nő-
vérek o0felejte0 köpenyét s annyi apró szolgálatot tenni nekik, amennyit 
csak tudok.” /Lisieux-i Szent Teréz önéletrajza/ 
 

I�. Pintér István:  
Választo0 igém: „Virrasszatok és imádkozzatok, nehogy  
kísértésbe essetek. A lélek ugyan készséges, a test azonban 
erőtlen.” (Mt 26,41) 
Ez az ige azt jelenti számomra, hogy a mai rohanó világ-

ban tudjunk megállni, és észrevenni Istent embertársainkban, 
és ne menjünk el a szükségek melle0. Továbbá azt is, hogy 
figyeljünk és legyünk éberek, mert nem tudjuk mikor szólít magához az 
Isten, tehát hogy mikor ér véget nekünk ez a világ. 
Bérma-védőszentemül Szent II. János Pál pápát választo0am. Számomra 
János Pál az emberek meggyőzésében, az istenfélelemben, a határozo0-
ságban, a szeretetben-maradásban példakép. 
Azért szeretnék bérmálkozni, mert szeretnék a Szentlélekben lenni és 
benne maradni , hogy tudjam tovább vinni a lélek tüzét, hogy minél több 
ember lehessen Istenben és az egyházban. Remélem, méltó vagyok a 
Szentlélek eljövetelére. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy épp 
Pünkösdkor részesülhetek a szentségben. 
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Balázs A&ila 
Választo0 védőszentem: Szent Balázs. 
Orvos volt, példamutató keresztény 
életet élt, amiért püspökké válasz-
to0ák. Az üldözések elől egy barlang-

ba menekült, onnan veze0e híveit. Azért 
választo0am, mert testi és lelki bajokkal egy-
aránt foglalkozo0. A ke0őt egyszerre lá0a. 
Kényszerűségből, de a természetben élt. Hi-
tét nem tagadta meg, a végső bajban sem. 
Egyebek melle0 a torokbajoknál szokták kérni segítségét, és mivel nálunk 
a légcsőhurut évenként többször visszatért, ezért is őt választo0am. Ami-
óta választo0am, tény, hogy ez a légcsőhurut probléma a fiamnál fokoza-
tosan szűnt, és már jó ideje nem volt. Ismétlem, tény és valóság. 
Igém: „Válasszatok azért atyámfiai, tiközületek hét férfiút, kiknek jó bizonyságuk 
van, kik Szent Lélekkel és bölcsességgel teljesek, kiket erre a foglalatosságra beál-
lítsunk. Mi pedig foglalatosok maradunk a könyörgésben és az igehirdetés szolgá-
latában.” (ApCsel 6) 

 

 

 

Székely János püspök atya bérmálta meg a 12 felkészült jelöltet  
2015. május 28-án, pünkösd vasárnapján 
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Csiki Jolán 

A választo0 igém a könnyű teher: „Jöjjetek hozzám mind, 
akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek 
titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert 
szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat találtok lelke-

teknek. Mert az én igám édes és az én terhem könnyű.” (Mt 11,28) 
Ezt az igét azért választo0am, mert ahogy Istenhez imádkoz-
tam, hogy ez már sok nekem, „Uram, nem bírom tovább a 
megpróbáltatást”, akkor ezt az igét hallvám, és megfogadtam Jézus sza-
vait, valóban, a sok tehertől megszabadultam. Istennek legyen hála! Alle-
luja! 
 
Bognárné Toppita Györgyi 

Választo0 igém: „Amit e legkisebb testvéreim közül egynek 
is tesztek, nekem teszitek.” (Mt 25,31) 
Bérmaszentem: Szent Klára 
A szeretetet a Feltámadt Krisztus Szentlelke árasztja 
szívünkbe, így képesek leszünk minél jobban szeretni 

testvéreinket és bennük Krisztust. A Szentlélektől azt várom, 
hogy általa kapcsolódjak be Jézus és a Szentháromság életébe. Rózsafü-
zér Királynéja, Te kegyelemmel teljes, segíts, hogy bérmálkozó társaim-
mal együ0 megvalósulhasson Isten terve életünkben.  

 
 
 
 

��N��S ���	I���K 
 
ESKÜVŐRE JELENTKEZÉS: 
- legalább 6 hónappal az esküvő időpontja elő0! 
 
GYERMEK-KERESZTELÉSÉT: 
-  már 9 hónappal előbb is lehet – még szülés elő0  
   (időpont még nem kell)! 
 
HITTANÓRÁK: 
- minden korosztály számára vannak! Érdeklődni augusztus végén! 
 
EGYHÁZI ADÓ: 
- Önkéntes hozzájárulás közös költségeinkhez (bevételünk 1%-a)  
Befizethető irodaidőben bármikor vagy átutalással is! 
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2015. október 3-án 

 

 
 
 

A Rózsafüzér Királynéja Országos Szentélyében 

100 ÉVES TEMPLOMUNKBAN 
 

Egész napos program de. 9 órától: 
 

♦ rózsafüzér imádkozás 

♦ előadás, elmélkedés,                       
tanúságtételek 

♦ gyónási lehetőség 

♦ ünnepi (búcsúi) szentmise 12 órakor                                       
Alberto Bottari de Castello             
apostoli nunciussal 

♦ a 100 éves templom köszöntése 

 

ÓZSAFÜZÉRT MÁDKOZÓK                     
VI. RSZÁGOS ALÁLKOZÓJA 

 
 
 
 
 
 

	�P�Á���K  
 

 

 

AUGUSZTUS 
 
1. Gyalogtúra 
2. Elsővasárnapi rózsafüzér 
4. Egész napos szentségimádás 
5-7. Balatoni bringatúra 
9. Keresztelési szentmise 
15. Nagyboldogasszony   
       (kötelező szentmise!) 
20. Szent István királyunk 
      ünnepe 
22. Túra 
30. „Mindenki születésnapja” 



 

20 Rózsafüzér Királynéja 

 

Tanévvégi, nyári életképek 

Nefelejcs Ovi 

Kópévár Ovi 

Szent Istvános 7. oszt. 

Radnótis 5. oszt. 

Rokis gyerekek 
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Borsa Erzsike 90 éves 

Nyugdíjasok 

Szent Istvános 8. oszt. ROKI-s ovis-alsós évzáró 

Az ifjúság Helvécián 

Keresztelők a entenáriumi évben 
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A templom megáldása előD 

Amiről atyáink évtizedek előtt félve kezd-
tek tanácskozni; amit a bizonytalan jövő 
homályába tekintve félelemmel, de Isten 
jóságos gondviselésére számítva, rendület-
len bizalommal, évekkel ezelőtt megvalósí-
tani kezdettünk; aminek folytatását szent 
rendünk, különösen annak jóságos, ősz 
generálisa édes örömmel szemlélte; aminek 
teljesülését jámbor hívő seregünkkel együtt 
magunk is szent türelmetlenséggel vártuk, 
az most végre beteljesedett! 
Elérkezett az a magasztos  pillanat, amidőn 
<<felemelkednek az örök ajtók, hogy be-
menjen a dicsőség királya>> templomunk-
ba! Szívünk nagyot dobban, valahányszor e 
pillanatra gondolunk! Hogyisne?  
 Hajlékot építeni a fölséges Úristennek; 
megcsinálni azt a sátort, ahol az Isten fia 
<<gyönyörűséggel időzik emberek fiaival>>; 
elkészíteni azt a szentélyt, ahol a boldogsá-
gos szűz Anya, a Rózsafüzér királynéja 
szeretettel és hatalommal trónol - szinte 
végtelen tisztesség! 
 Hajlékot építeni, ahol édes egyházunk 
szent jegyese parancsa szerint hirdeti az 
örök élet igéit,; hajlékot, ahová örömmel 
jönnek meríteni a hívők az üdvözítő ma-
laszt forrásaiból—határtalan kegyelem! 
(…) 
 Mint múló árnyék, mint sebesröptű 
madár surranása, úgy tűnik fel előttünk a 
lefolyt nehéz idők fáradtsága. Elfeledteti 
velünk a jelen öröm azt, hogy milyen ke-
serves időkben oldottuk meg nehéz felada-
tunkat. 
 Szívünk minden szeretetére, lelkesedé-
sünk, erőnk minden porcikájára szüksé-
günk volt, hogy leküzdhessük a világhábo-
rú teremtette nehézségek elénk tornyosuló 
akadályait. Semmiből amúgy is nehéz vala-

mit teremteni. Amikor pedig még ily rend-
kívüli idők gondjai is felmerülnek, ,nem 
csoda, ha mindezeket annyira-mennyire 
leküzdve, örömünk és boldogságunk hullá-
mai annál magasabbra csapnak, minél fe-
nyegetőbbek voltak a vészfelhők.  
 Ez a templom szívünk egy darabja.  
Beleépítve kőbe, vasba, fába s ezért szívből 
fakadó öröm, boldogság és mélységesen 
érzett hálálkodás tölti el Isten iránt szívein-
ket. Igaz, hogy munkánknak még nem lesz 
vége, de már megkönnyebbültünk. S hogy 
megkönnyebbülhettünk, kinek köszönhet-
jük Isten után?  
A jó hívő magyar nép aranyos szívének. A 
magas kultuszminisztérium, a székesfővá-
ros, egyesek itt a fővárosban, és künn az 
országban összesegítettek szóval, pénzzel, 
tettekkel, és íme, mily gyönyörű eredmé-
nye lett a vállvetett munkának! Azt a hálát, 
amit mi szívünkben minden egyes jóte-
vőnk iránt érzünk, szavakkal ki nem 
mondhatjuk, csak annyit rebegünk: Isten 
fizessen meg mindent! Mi arra képtelenek 
vagyunk, de Isten áldásáért örök időkig 
könyörögni fogunk. S velünk együtt az 
egész Domonkos-rend, a rózsafüzér társu-
latok, s a szűz Anyának eme hajlékát láto-
gató hívek minden jámbor imájában része 
lesz azoknak, akiknek a jóvoltából eljöhe-
tett az a drága pillanat, melyre ha rágondo-
lunk, szívünk túlárad az örömtől! 
 Emelkedjetek fel, ti örök ajtók, hogy 
bemenjen a dicsőség királya…, a békesség 
fejedelme, és utána tódulunk mindnyájan 
könnyes szemekkel, síró ajakkal, remegő 
térdeinkre borulva könyörgünk, esdeklünk 
rimánkodunk: Adj békét Uram napjaink-
ban! Adj békét! 

/Bőle Kornél O.P., 1915. / 
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ÖRVENDETES 

VILÁGOSSÁG 

FÁJDALMAS 

DICSŐSÉGES 

 

A plébános májusi imaszándékai  
a rózsafüzér csoportok részére: 

Imádkozzunk! 

Augusztus Hogy önmagunkból kilépve képesek legyünk oda-
állni mindazok mellé, akik az emberi és társadalmi kap-
csolatok perifériáján élnek. 

AUGUSZTUSI ÉLETIGE
 
 

„Éljetek szeretetben.” (Ef 5,2) 

 

 

 

♦ Rózsás Luca 

♦ Kőhalmi Gergő Richárd 

♦ Bajzák Jázmin Júlia 

♦ Bajzák Zsanett Dorina 

♦ Balázs Tamás 

♦ Balázs Brendon Krisztián 

♦ Balázs Evelin Virág 

♦ Bedő Bálint 

♦ Kutasi Hedvig 

♦ Markó Magdolna 

♦ Sebők Nina Anna 

 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK  

TEMPLOMUNKBAN: 
 

 
 

♦ Donáth Máté - Szabó Eszter 

♦ Szabó	Zsolt	-	Bittera	Anikó	
♦ Balázs	Tamás	-	Lakatos	Barbara	

A	KERESZTSÉG	SZENTSÉGÉBEN	
RÉSZESÜLT	TEMPLOMUNKBAN:	

 

 

 

 

 

Élő rózsafüzér ROKI-s csapat 
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S�������	
����: 
 

 

♦ Plébániai közösségünk havi közös 
szentségimádása:    

 minden elsőpénteken  
 - az esti szentmise után ½ 8-ig  

 

♦ minden további péntek este:  
          szentmise után ½ 8-ig (csendes) 

 

♦ minden hó 2. vasárnapján:  
  de. 11 órától engesztelő imaóra 

 

R��������� I
�:  

♦ Minden kedden és pénteken, ill. a 
hónap első vasárnapján az esti szent-
misék előtt 5 órától 

 

G��������:  

 

♦ a szentmisék előtt vagy az atyával  
   előre egyeztetve külön időpontban is 

T������ ��	�
����� 
 

Címünk: 1146 Budapest, Thököly út 56. 
Honlapunk: www.rozsafuzerkiralyneja.hu  
 

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

 

 

 

Köszönettel fogadjuk, ha  

150	Ft	adománnyal		
hozzá	tud	járulni		

újságunk	előállítási	költségeihez. 

P�������	I
���	��������
����:	
 

HÉTFŐ és KEDD:       8 – 10 óráig 
SZERDA és PÉNTEK: 15 – 17 óráig 

 

ÚJ telefonszámunk: 06-30/884-7050 
 (irodaidőben hívható - egyházi flottás) 
E-mail: iroda@rozsafuzerkiralyneja.hu 

 

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.)	
V-./01-2            de. 10 órakor   

T67/889 .:;1<=9.>? 
T;=2@6=A1?8-1: 

 
 
 

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

 

 
 

M�� �!"#	N�� �$$%"& �		
K'(")&�		

(VII. Damjanich u. 50.) 
 
 

    Vasárnap és péntek  
 reggel 8 óra 

 

 

Urnalátogatás 
A szentmisék előtt és alatt 

 

 

 

 

 

SZENTMISÉK RENDJE 
 

Agapé a plébánia udvarán 


