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AZ IRGALMASSÁG ÉVE 

 
 

Kedves Testvérek! 
Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában tartott nagyböjti bűnbánati szertartás során 
mondott homíliájában az irgalmasság rendkívüli szentévét hirdette meg, mely ez 
év december 8-án, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén veszi kezdetét a Szent Péter-
bazilika szent kapujának megnyitásával, és 2016. november 20-án, Krisztus Király 
ünnepén zárul. 
 A bejelentés Ferenc pápa megválasztásának második évfordulóján történt,  
március 13-án, pénteken, amikor a Szentatya délután öt órakor a Szent Péter-
bazilikában megnyitotta a már korábban bejelentett 24 órás imádsá-
got, bűnbánati liturgia keretében. E bűnbánati szertartáson tartott 
homíliájában hirdette meg Ferenc pápa az irgalmasság rend-
kívüli szentévét a következő gondolat jegyében: 
„Kedves Testvéreim és Nővéreim, sokszor gondoltam arra, 
hogyan tudná az egyház hatékonyabbá tenni a küldetését az 
irgalmasság tanújaként. Ez egy olyan út, mely a lelki megtérés-
sel kezdődik. Éppen ezért döntöttem úgy, hogy meghirdetek 
egy rendkívüli jubileumot, amelynek középpontja az Isten irgal-
massága. Az irgalmasság szent éve lesz ez. Az Úr Szava fényénél 
kívánjuk megélni: „Legyetek irgalmasok, mint az Atya” (vö. Lk 6,36). 
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Ez a szentév december 8-án, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepével veszi kezde-
tét, és 2016. november 20-án zárul, a mi Urunk Jézus Krisztus, a Mindenség 
Királya ünnepével. Rábízom ennek a jubileumnak a megünneplését az Új 
Evangelizáció Pápai Tanácsára, azért, hogy keltse életre azt mint az egyház 
útjának új szakaszát abban a küldetésében, hogy elvigye minden személynek 
az irgalmasság evangéliumát. 
 Meggyőződésem, hogy az egész egyház örömét találhatja ebben a jubile-
umban, hogy felfedezze és termékennyé tegye Isten irgalmasságát, amivel 
mindnyájan meghívást kaptunk arra, hogy vigaszt vigyünk korunk minden 
emberének. Rábízzuk azt az Irgalmasság Anyjára, hogy fordítsa felénk a te-
kintetét, és virrasszon az utunk fölött”. 
 A jubileumi év megnyitásának időpontja egybeesik a II. vatikáni zsinat 
bezárásának (1965. december 8.) évfordulójával, és ezért is különleges jelentő-
ségre tesz szert, arra indítva az egyházat, hogy folytassa a zsinat megkezdett 
művét. (Forrás: Vatikáni Rádió) 
 Már megjelent Ferenc pápa AZ IRGALMASSÁG ARCA kezdetű bullája is, 
melyet bizonyára már sokan olvastak/nak?! 
Egyénileg, közösségekben hasznos lesz átelmélkedni, átbeszélgetni…  
és konkrét tennivalókat megfogalmazni! 
 

   Irgalmas szeretettel:  
 – Nagy Károly plébános – 

 
 

 

Az irgalmasság testi cselekedetei: 
1. az éhezőknek ételt adni, 
2. a szomjazóknak italt adni, 
3. a szegényeket ruházni, 
4. az utasoknak szállást adni, 
5. a betegeket és 
6. a börtönben levőket látogatni, 
7. a halottakat eltemetni. 
 

Az irgalmasság lelki cselekedetei: 
1. a bűnösöket meginteni, 
2. a tudatlanokat tanítani, 
3. a kételkedőknek jó tanácsot adni, 
4. a szomorúakat vigasztalni, 
5. a bántalmakat békével tűrni, 
6. az ellenünk vétkezőknek megbocsátani, 
7. az élőkért és holtakért imádkozni. 
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Adventünk 

A Találkozás a keresztény-
séggel c. hittankönyv részle-
tesen leírja az Advent lénye-
gét (ld. 10. fejezet). Pl. mire 
emlékezünk? hogy készül-
jünk Karácsonyra? 
 Fontos a virrasztás is, 
melynek egyik „jele” a haj-
nali mise. Az elmúlt évben 
kevesen vállalták. Ezért az 
idén kevesebb lesz (hétfőn, 
kedden nem). De a heti 
négyre annál inkább koncentráljunk, jöjjünk, vállaljuk az áldozatot is (ha reg-
gel nem megy, esti misét is be szabad iktatni)! 
 Az adventi lelkinapra (melyet főpásztorunk, dr. Erdő Péter bíboros zár) 
mindenki hivatalos! 
 Ajánlatos napról napra élni az adventi programunkat is! 
Az idén is indul a Szállást keres a Szent Család ájtatosság! Egyének, család-
csoportok is benevezhetnek… Szép találkozásokat, sok kegyelmet! 
 

 

 
 

Új egyházi év 
Az advent már az új egyházi év kezdete. Tehát mögöttünk egy liturgikus 
év, melyben sok-sok ünnep volt. Külön öröm, hogy sokan részt vettek a 
hétköznapra eső ünnepeken, közösségi összejöveteleken is – nemcsak a 
„kötelező” vasárnapi miséken. Ők érzik, tapasztalják igazán, hogy milyen 
jó az Egyházhoz tartozni, az Egyházban élni! 
Elgondolkodtam, hogy mennyi mindenből kimaradnak, akik csak a va-
sárnapi misékre járnak. Sőt, vasárnapokon is a délelőtti mise a közössé-
günk összejövetele, tehát akik nem arra jönnek, még a „vasárnapi ünnepe-
inkből is kimaradnak”! De kár! – Hosszú lenne felsorolni mindezeket az 
alkalmakat… 
Az Egyház lényege, hogy közösség! Most, az új egyházi év kezdetén újra 
nagy szeretettel hívok mindenkit a vasárnap délelőtti misékre, a hétköz-
napra eső ünnepekre és a sokféle közösségi összejövetelre. Mind-mind 
alkalom, hogy Jézus leghőbb vágyát építsük, próbáljuk valósítani: 
„Legyenek mindnyájan egy! (Jn 17,21).  

– Nagy Károly plébános— 
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Ötletek advent minden napjára 

Elkészítjük adventi koszorúnkat és a tenni-
valók listáját. Figyelünk a kisebb/kevesebb 
fogyasztásra (étel, ital stb.) 

Olvasom az evangéliumot, és engedem, 
hogy kihívjon megszokott életvitelemből az 
irgalom Szava. 

Nem bölcsnek és okosnak kell lennem. Ma 
egy leszek az irgalomra  szorulók közül. 

Itt az alkalmas idő!  
Lelkiismeretvizsgálatot tartok, felkészülök 
szentgyónásomra. 

Megkeresem hol, mit kell 
újrakezdenem az Úrral?  
Mit építettem eddig homokra? 

Jézus Krisztus nevében támogatok egy rászorulót. 
Ma különösen igyekszem felülmúlni gyengeségeimet:  

elfogadni, megérteni a másikat. 

Adakozom a Kárpátalján élők támogatására. 
Kérem a nyitottságot a mai nap találkozásaihoz. 

Máriával együtt igent mondok az életre, melyet Isten  
teremt  bennem. 

 
Hogyan tudnám ma önmagamat odaajándékozni? 

Ma lemondok valamiről, hogy növekedjék ebben a nemze-
dékben Isten Országa. 

Ma igyekszem jobban szeretni azt, akit nehéz. Talán így  
megláthatlak és örvendhetek barátságodnak. 

Pihenéssel, imádsággal, a családdal ünneplem a vasárnapot. 
Keresem a bizalom és a megbocsátás gesztusait. 
Nemes szívvel elengedem a tartozásokat a családomban,  

közösségemben. 

Adventi programunk 

Fejes Ádám: Ádventi örvendezés 
 

 

 

 

Utaidat vágyva kerestem, 
S utaid megtaláltak engem. 
Csodáidat látni akartam, 
S ámulok rajtuk szakadatlan. 
Titkaidat bogoztam egyre, 
S most, mint gyermek  
az egyszeregyre,   
úgy nézek rájuk, dicsekedvén, 
ujjong szívem kegyelmed kedvén; 
mert szereteted egyszerűség, 
irgalmasságod csupa hűség, 
s egy értelme van a keresztnek: 
hogy megkerestek és szeretnek! 
Hát hirdetem, hogy útja száz van 
minden szívhez a nagyvilágban, 
keresni kell és rátalálni ma, 
akinek Ő a vágya álma; 
kinek batyuja az a „nincsen", 
megtalálja a gazdag Isten. 
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Felajánlom barát-
ságomat mások-
nak, válogatás 
nélkül. 

Imádkozom és 
böjtölök. Hiszem, 
hogy ezek a tettek 
hatással vannak 
azokra, akik kere-
sik a visszatérés 
útját az Atyához. 

Részt veszek a plébániai szentségimádáson. 
Részt veszek a rorátén, hálát adok, hogy fogantatásomtól 

ugyanaz a Szentlélek működik bennem, aki Sámsonban és Keresztelő Jánosban. 

Időt találok a csendre, hogy az Úr készítse bennem az ünnepet. 
Megváltoztatom gondolkodásomat: felhagyok azzal a hittel, 

hogy tetteim nincsenek hatással azok életére, akik az éhségtől szenvednek. 
A tavalyinál szerényebben tervezem meg az ünnepi asztalt, 

vagy mosolyogva ráköszönök egy koldusra. 
Jézus jelenlétére figyelek, mint Mária, így végzem az ünnepi 

előkészületet. Ő találkozni és befogadni akar. 
Lelkünket és otthonunkat megtisztítva várjuk a Messiást. 

 

/Forrás: Ferences rendtartomány adventi programja/ 

 

 
 

 

ADVENTI MISERENDÜNK 
 

Hajnali (roráte) szentmisék:  reggel 6 órakor  
      szerda, csütörtök, péntek, szombat  
Esti szentmisék változatlanul este 6 órakor  
          szerda és szombat kivételével 
  

JÉZUS SZÜLETÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE          
 

24-én szentmise    reggel 6 óra - utolsó roráte 
                           15:00 Pásztorjáték 
           24:00 Éjféli szentmise  
25-én szentmisék:  
                             de. 10-kor és 18.00-kor  
26-án szentmisék:                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            de. 10-kor   
                            Este nincs szentmise! 

      

Ágh Tihamér: Adventkor 
 
Ködös hajnal-órák, tejszínű reggelek, 
a földön sárguló, elkínzott levelek. 
Az ég hólyagszemén nem tör át a nap 
sugárnyalábja felhőtlen megakad. 
Az ősz lassan lépked, majd télbe borul 
és ahogy megvirrad, be is alkonyul... 
Este tompa fények remegnek az utcán, 
megtörnek a tócsák fodródozó foltján. 
De a hétköznapok bágyadt szürkesége 
nem törheti meg azt, ami bennünk béke. 
Lelkünkben reménység,  
a szívünkben áldás: 
Ránk köszöntött advent, 
boldog Jézus-várás... 
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Készítsétek elő az Úr útját! 

„Készítsétek elő az Úr útját, egyengessétek ösvényeit” (Mk 1,3) 

 
 

Hozzám szólnak ezek a szavak. Az Úr érkezik, és készen kell állnom a fogadá-
sára. Minden nap kérem tőle: „Jöjj el, Uram Jézus!” És Ő így válaszol: „Igen, 
hamarosan eljövök.” (vö. Jel 22,17.20) Az ajtóban áll és kopog, bebocsátást kér 
(vö. Jel 3,20). Nem küszöbölhetem ki az életemből. 
Itt Keresztelő János hív, hogy fogadjuk be az Urat, aki eljön. Az akkori zsidók-
hoz intézte szavait. Azt kérte tőlük, hogy ismerjék be bűneiket, térjenek meg 
és változtassák meg az életüket. Bizonyos volt benne, hogy közel van a Messi-
ás eljövetele. A nép is évszázadok óta várta, de vajon készen állt-e arra, hogy 
fölismerje, hallgasson a szavára és kövesse? János tudta, hogy föl kell készülni 
a fogadására, ezért hangsúlyozza: 

 
 

„Készítsétek elő az Úr útját, egyengessétek ösvényeit” 

 

 

Hozzám szólnak a szavai, mert Jézus ma is minden nap eljön. Minden nap 
kopog az ajtómon, és a Keresztelő Szent János korában élt zsidókhoz hasonló-
an nekem sem könnyű felismernem Őt. Akkor minden várakozással ellentét-
ben egy eldugott kis faluból, Názáretből származó egyszerű ács személyében 
jelent meg. Ma pedig egy menekült vagy egy munkanélküli alakjában, a mun-
kaadóm, az iskolatársam vagy a családtagjaim személyében, olyan emberek-
ben is, akikben az Úr arca nem mindig ismerhető fel teljes ragyogásában, sőt 
teljesen el van rejtve. Megbocsátásra, bizalomra és barátságra hív, hogy ne 
azonosuljunk az evangéliummal ellentétes megoldásokkal. Halk hangját sok-
szor elnyomja a gyűlöletre, a megtorlásra vagy a megalkuvásra szólító zaj. 
Erre vonatkozik a hasonlat, hogy kanyargós és göröngyös az út, hogy akadá-
lyok emelkednek előttünk, amelyek útját állják, hogy Isten belépjen minden-
napi életünkbe. Nem is érdemes fölsorolni a szívünkben lakozó sok nyomorú-
ságot, önzést és bűnt, melyek vakká és süketté tesznek, hogy ne lássuk meg Őt 
és ne halljuk meg a hangját. Ha őszinték vagyunk, mindannyian tudjuk, mi 
akadályoz meg bennünket a találkozásban Jézussal, az igéjével és azokkal az 
emberekkel, akikkel azonosítja magát. Íme, az élet Igéje most személyesen 
hozzánk szól: 

 
 

„Készítsétek elő az Úr útját, egyengessétek ösvényeit” 

 
 

Javítsam ki a bennem levő ítélkezést, hogy elmarasztalom a másik embert és 
már nem is szólok hozzá. Próbáljam inkább megérteni, szeretni, álljak a szol-
gálatára. Javítsam ki a helytelen magatartást, ami oda vezet, hogy elárulom 
valakinek a barátságát, hogy erőszakos vagyok, hogy megkerülöm a polgári 
törvényeket. Térjek meg, és legyek kész elviselni még az igazságtalanságot is, 
hogy megmentsek egy kapcsolatot, és személyesen is tegyek azért, hogy épül-
jön a testvériség a környezetemben. 
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Határozott és kemény, de egyben felszabadító igét kap-
tunk erre a hónapra, mely megváltoztathatja az életün-
ket, meg tud nyitni a találkozásra Jézussal, hogy Ő éljen, 
cselekedjen és szeressen bennünk. 
Ha megéljük ezt az igét, még ennél is nagyobb hatása 
lesz: általa megszülethet Jézus közöttünk, a keresztény 
közösségben, a családban, a csoportban, ahová tarto-
zunk. János az egész népre vonatkozóan mondta: és  
Isten „közöttük élt” (Jn 1,14), a népe között. 
Ezért szeretnénk egymást segítve egyengetni kapcsolataink ösvényeit, elke-
rülni minden visszásságot és megélni az irgalmasságot, amire meghívást 
kaptunk ebben az évben. Így együtt lehetünk majd az az otthon, az a család, 
amely be tudja fogadni Istent. 
És eljön a karácsony: Jézus nyitott kapukat talál majd és itt marad közöttünk. 

 
 
 

/Életige magyarázat 2015. december - Fabio Ciardi OMI/ 

 
 

Miért szeretek rorátéra járni? 
 

Az advent nekem a Máriával való együtt várako-
zást jelenti Jézus születésére. Ezt a csendes, öröm-
teli várakozást a leginkább a rorátékon tudom  
átélni, ezeken a szentmiséken érzem a várandós  
Mária jelenlétét. Hiszen ezek a hajnalok az Angyali 
üdvözlet szavaival kezdődnek, a próféták is Jézus 
érkezéséről mesélnek és napról-napra közelebb 
visznek a Szent Titokhoz. A roráték kis szent idők, az elcsendesedés,   
Istenre figyelés és a nyugalom buborékjai a karácsonyi készülődés, mun-
ka zűrös,  rohanós  napjaiban. 
Közösségről is szólnak számomra a roráték. Elsősorban a családunk erő-
södik meg, a közös készülődésben (bár a fiúk most iskolai elfoglaltságuk 
miatt nem tudnak csak ritkán jönni, de régen mindig családi program 
volt). Este mindenki gondosan kikészíti másnapra a ruháit, táskáit, hogy 
reggel ne kelljen erre már időt szánni. (Ezt évközben semmilyen mód-
szerrel nem tudom elérni). A  korábban kelés és a közös készülődés, a 
séta a sötétben a buszhoz is kicsit ünnepélyes várakozással teli. Ahogy a 
busz közeledik a templomhoz, egyre több ismerős, rorátéra igyekvő test-
vérrel találkozunk. 
A napom is más, ha rorátéval kezdődik, jó Jézussal és Máriával kezdeni, a 
Magnificat szól bennem. Remélem néha legalább a betegeim és a      
kollégáim is észreveszik.  /Pintérné Andrea/ 

Fabio Ciardi atya 
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Templomunk felszentelésének 100. évfordulója  

Mohos Gábor atya, az MKPK titkára 

A búcsúi ünnepi szentmisét 2015. október 3-án Alberto Bottari de Castello apostoli 
nuncius atya celebrálta - világi és domonkos atyák koncelebráltak vele 

Maczkó Mária népdalénekes 

A 103 éves Viola néni is eljött 
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Karácsony Gergely, Zugló polgármestere is az ünnepen 

Barna Máté OP atya, a domonkosok ált. vikáriusa is a vendégünk volt 
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Hála templomunkért 
Hála Istennek a 100. születésnapért!  
Hála a Rózsafüzért Imádkozók VI. Országos Találkozójáért!  
Az ország minden részéből (70 plébániáról) érkeztek zarándokok!  
Hála égi Édesanyánkért, a Rózsafüzér Királynéjáért!  
Hála minden résztvevőért, az adományokért, a szolgálatokért… mindenért! 
Isten fizesse meg! 
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„… van köztük vak és sánta, irgalommal hozom őket vissza.” (Jer 31,8) 
 
Idén októberben a jól megszokott helyen, Egerben gyűlt össze közel húsz 
fiatal házas család, hogy a tanúságtételekből erőt, hitet és reményt merítsenek 
a mindennapjaikhoz. 
Vendégünk volt egy idősebb házaspár, akik humorukkal és az egymáshoz 
fűződő szeretet-kapcsolatukkal követendő példát tártak elénk. 
Szentségimádások, közös zsolozsmák, Károly atya és egy Fihás férj interaktív 
előadása, kirándulás, valamint esténként a gyerekeknek (is) szóló, bibliai té-
májú rögtönzött mesék tették színesebbé azt a néhány napot, amit együtt töl-
töttünk. /Bágya Ferenc és Kinga - FIHÁ felelősök/ 
 

Mit hoztam haza a lelkigyakorlatról? 
    „Jó tudni, hogy más 
családoknak, házaspá-
roknak is vannak gond-
jaik, problémáik, küzdel-
meik, nem csak nekem/
ünk. S nem lehetünk 
naivak, tudjuk, hogy 
mindenkinek vannak 
problémáik. De beszélni 
róla nem biztos, hogy 
fog, itt pedig megtette. 
A Hiszekegy elemzését. 
Nagyon jó volt, egy-
részt ráébresztett, hogy 

az ima amit ledarálok/unk az valóban miről is szól, másrészt motivál arra, hogy gon-
dolkozzak el rajta. Újra ráébredni, illetve ráébresztve lenni, hogy nekünk keresztények-
nek feladatunk van a világban. S nem hangos szózatokkal, lózungokkal, erőszakos, 
agresszív térítéssel, meggyőzéssel, hanem az életünkkel, a másikhoz való fordulásunk 
minőségével, a saját példamutatásunkkal. (Ha minden írás megszűnne a keresztény-
ségről, akkor is tudniuk kell az embereknek, miről ismerszik meg egy keresztény...) 
A saját szavakkal történt imádkozást (pl. a szentségimádás végén). Ezt lehetne együtt 
sokkal többször alkalmazni. A szeretet önzetlen adását, mert csak úgy várhatjuk el a 
másiktól, hogy úgy szeressen minket, ahogyan azt szeretnénk, ha mi is úgy szeretjük 
őt, ahogyan azt ő szeretné. S mindig adjunk, és adjunk és adjunk, s akkor meglesz a 
viszonzás is, mert ő is erre fog törekedni, hogy csak adjon és adjon és adjon.” H. Sz. 

Fiatal házasok lelkigyakorlata Egerben 
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„Ez volt az első közös lelkigyakorlatunk a Roki 
közösségében. Köszönet a szervezőknek, vendé-
geknek, előadóknak és minden résztvevőnek.  
Köszönet a befogadó, cselekvő szeretetet gyakorló 
közegért, lelki vezetésért, ahol a katolikus közös-
ség tagjai között szívesen látott vendég volt a ke-
reszténységgel ismerkedő (még nem megkeresz-
telt) és a református vallású is. Köszönet a család-
közösségünk tagjainak a közös beszélgetésért, 
akciótervek körvonalazódásáért. Mit hozok haza? 
Az első Szentségimádás élményét, mely zenével, 
felajánlásokkal, kérésekkel, imával, elmélyüléssel 
és meghittséggel volt tele szombaton este.  

Megtapasztaltam, mit értünk zsolozsmázás alatt, életemben először hallottam 
ima (A Niceai hitvallás) elemzését, ezzel együtt a gyakran eldarált szöveg 
pontosabb megismerését kaptam. 
Hazahoztam azt, hogy a hit nem egy misztérium, hanem kézzel fogható ered-
ményei, jelei vannak életünkben, annak megélésében egy ilyen közösségi ta-
lálkozásban, amit örömmel él meg az ember a hétköznapokban és nem csak 
vasárnapokon, ünnepnapokon.” K.T. 
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Jó volt veletek lenni, 
nem volt kérdés, hogy 
megyünk. Szeretjük a 
helyszínt is, én vala-
hogy mindenből gon-
doskodó szeretet érzek, 
külön meghatódtam, 
hogy két étkezés köz-
ben az etetőszékünket 
is tisztára törölte valaki. 
Hála érte. (…) 
Valahogy azt érzem, 
haladok előre, évről-
évre több bennem a 
szeretet/elfogadás. Ha 

tapasztalom is, hogy sokan, sokfélék vagyunk, most már nem érzem, hogy ez 
eltávolítana. Örültem a sok új családnak is. Hálás vagyok azért továbbra is, 
hogy "beférünk" mi ide, a furcsaságaink ellenére is. 
Megérintett a Szentségimádás és öröm volt számomra a sok ének, a közös 
éneklés. Büszke voltam Berzsóra, hogy ministrált, azt hiszem ehhez is a meleg, 
támogató közeg kellett.  Sz.J. 

A siroki várban 



 

15 www.rozsafuzerkiralyneja.hu 

„Örültem, hogy végre együtt lehetünk. Vár-
tam már, hogy elvonuljunk, és megint egy 
kicsit mélyítsük a kapcsolatunkat. Eleve fura 
ez a helyzet, hogy felnőttként újra barátságo-
kat kell/akarunk/akarok kötni (szerintem ne-
hezebb mint gyerekkorban). Alapvetően van 
az embereknek általános- vagy középiskolás, 
vagy későbbi baráti társasága, aztán bekerül 
egy ilyen lakóhely (vagy nem lakóhely) sze-
rinti helyre, ahol megint újra kell/lehet kezde-
ni. Aztán átalakul ez a csoport a baráti társa-
sággá, ami Jézushoz kötődik. Akárhogy    
nézem, most már több időt töltök Veletek, 
mint a régi barátaimmal. (…)  
Köszönöm az együttlétet!”  

T.Sz. 

„Most bajban vagyunk: nehéz 
ebből a gazdag hétvégéből bár-
mit is kiemelni, mert ha min-
dent kiemel az ember, akkor 
nem emel ki semmit se. Hogy 
nem váláskerülő praktikákat 
írunk most ide, mint a hétvége 
legemlékezetesebb részét, azon 
nincs mit csodálkozni: nekünk 
ez volt az első RoKi-s hétvégénk 
veletek, ez jelentette a legszebb 
tanulságot. 
Pár alak az előtérből: a Marton 
házaspár mesél, Károly atya 
előadást tart a Hiszekegyről, 
Fanni filmet elemeztet - amit 
hamarosan magunk is megné-
zünk -, és persze mindezek mö-
gött a beszélgetések, közös étke-
zések, Szilárd fokozatosan elké-
szülő alkotásai, a játszó-
gügyögő gyerekek, az ajtókra 
költözött ólomüvegek és a lehul-
lott levelek aranyozta udvar és 
Eger a délután fényeiben: ezek 
adták az egész hétvége sárgás-
meghitt alaptónusát. Mindent 
köszönünk.” K.K és K.Sz. 
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Nagyszerű napo-
kat töltöttünk 
gyönyörű őszi 
időben, napsütés-
ben Egerben.  
A szervezőknek/
plébániának nagy 
köszönet a profi 
előkészületekért, 
a koordinálásért, 
a nagyon jutá-
nyos költsége-
kért, színvonalas 
szállásért/

étkezésért, a napi szentmisékért! A gyerekvigyázóknak nem tudtam eleget 
hálálkodni és megköszönni, hogy csak úgy "beáldozták" a hosszú hétvégéjü-
ket és ilyen profi munkát végeztek, a lányaink útközben hazafelé külön meg-
köszönték, hogy ilyen jó programra vittük őket:) 
Nekem tetszett a Marton házaspár kö-
zös előadása a 6 gyerekes család életé-
ről, kapcsolatukról, gyereknevelés-
karrier kérdésről, a több évig tartó ne-
hézségek átvészelési módjairól stb. Tel-
jesen hitelessé váltak a természetes elő-
adásmódjuk által, ahogyan egymást 
kiegészítették, böködték stb. 
A kápolnában az esti szentségimádáson 
nagy egységben és nagy erővel szólt az 
Úr dicsőítése. Az volt bennem végig, 
hogy ez az az imamód, amely nagyon 
kedves az Atya előtt, melyben mindannyiunk énekhangja-szíve összekapcso-
lódik mintha egyetlen „filctoll-vonal” által rajzolódna ki az égig érő óriási mo-
tívum: a „jó illatú áldozat füstje”. Ahhoz tudnám hasonlítani ezt a képet, aho-
gyan a Magyar népmesék elején a fütyülős madárka szájából formálódik ki 
minden :) Ott este jelen volt a Mennyei Atya, a Fiú és a Szentlélek, és jó volt 
énekelni és imádkozni hangosan-magunkban és kis cetlikre imaszándékokat 
leírni és kivinni a Szentség elé, melyekért Károly atya másnap a misét felaján-
lotta. Szerintem ilyen imaalkalmakat gyakrabban lehetne tartani és konkrét 
kéréseket hangosan vagy írott formában megfogalmazni és közösen imádkoz-
ni érte. Jó lenne „tanulni” arról, hogy mi az a Szentségimádás, hogyan kell/
lehet/jó hatásosan imádkozni, hogyan kell olvasni/forgatni a Bibliát. Ü. F. 

Előadóink:  a Marton házaspár 
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/A Római Misekönyv általános rendelkezéseiből/ 
 

Feladatok és szolgálatok a szentmisében 
Az Egyházban – az egyházi rend szentségi ereje által – (a püspökön kívül) az 
áldozópapnak is hatalma van arra, hogy Krisztus személyében bemutassa az 
áldozatot. Ennek következtében: ő is az összegyűlt hívő nép élén áll, vezeti 
annak imádságait, hirdeti neki az üdvösség jóhírét, magához kapcsolja a né-
pet annak az áldozatnak bemutatására, amely Krisztus által a Szentlélekben 
az Atyának szól, az örök élet kenyerét testvéreinek adja, és belőle velük 
együtt részesedik. Amikor tehát az Eukarisztiát ünnepli, méltósággal és alá-
zatossággal kell szolgálnia Istennek és a népnek, és olyan legyen a magatartá-
sa, úgy ejtse ki a szent szavakat, hogy Krisztus élő jelenlétét érzékelhetővé 
tegye a hívek számára. .. 
Az áldozópap után, a kapott szent rend erejénél fogva, a diakónus foglalja el 
az első helyet azok között, akik az eukarisztikus ünneplésben szolgálnak. A 
diakónus szent rendje ugyanis már az apostolok korától kezdve az Egyház-
ban nagy tiszteletnek örvendett. A szentmisében [...] a diakónus sajátos fel-
adata az Evangéliumnak és olykor az Isten igéjének hirdetése, a hívek Egye-
temes könyörgéseinél az imaszándékok előterjesztése, az áldozópap segítése 
az oltárnál az áldozati adományok előkészítésében és a szent áldozat bemuta-
tásában, az Eukarisztiának, főleg a szent Vérnek kiosztásában, és alkalomad-
tán a nép tevékenységének és magatartásának irányítása. 
Isten népének szerepe  A mise bemutatása alkalmával a hívek alkotják a 
szent nemzetet, a tulajdonul lefoglalt népet, a királyi papságot, hogy hálát 
adjanak Istennek, és a szeplőtelen áldozatot ne csak a pap keze által, de vele 
egyesülten is felajánlják, és megtanulják magukat is áldozatul adni. Mély val-
lásosságukkal és szeretetükkel törekedjenek ezt kifejezésre juttatni azok iránt 
a testvérek iránt, akik velük együtt ünnepelnek. Kerüljék tehát az 
egyénieskedésnek és az elkülönülésnek még a látszatát is. Tartsák szem előtt, 
hogy egy Atyánk van az égben, és ezért mindnyájan egymás testvérei va-
gyunk.  Egy testet alkossanak azáltal, hogy Isten igéjét hallgatják, a könyörgé-
sekbe és énekekbe bekapcsolódnak, s főleg hogy az áldozatot közösen fel-
ajánlják és az Úr asztaláról közösen részesednek. Ez az egység szépen mutat-
kozik meg a hívek egyszerre végzett mozdulataiban és egységes testtartásá-
ban.  Ha a híveket felkérik, hogy valamilyen külön szolgálatot vagy szerepet 
lássanak el a szentmise bemutatásánál, ne vonakodjanak Isten népének 
örömmel szolgálni. 

(folyt. köv.) 

A szentmise (4.) 
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Első túrám veletek 

Történt egy nagyon 
szép esős napon, 
hogy megismerhet-
tem Nagy Károly 
atyát, és ennek a 
hosszúra sikeredett 
beszélgetésnek a 
végén egy kirándu-
lás is szóba került. 
Már csak két nap 
volt hátra a túra 
előtt, de az időjárás 
szakadatlanul nem 
engedett, kicsit fél-
tünk is, hogy el-

ijeszti a közösséget. Eljött a szombat reggel, plébánosunk megtartotta a reg-
geli szentmiséjét, amin a korábban kelők részt vehettek, azon nyomban utá-
na elkezdődött a gyülekezőnk, mikor már mindenki megtalálta egymást, 
egy közös imával indítottuk a napot a Thököly úton a templom kapuja előtti 
téren, kérve a jó Isten áldását túránkra, hogy kegyelem kísérhesse egész na-
punkat. Eredeti úticélunk a Bükk volt, de a meteorológiai előrejelzés szerint 
az időjárás a nyugati országrészben kedvezőbbnek bizonyult, így választá-
sunk a Bakonyra esett, utólag elmondva jól döntöttünk. Egész nap gyönyörű 
időnk volt, az eső elállt, a nap kisütött mindenhol. Első utunk a Zirci Ciszter-
ci Apátsághoz vezetett, ott megcsodálhattuk a Bazilikát, csoportképpel meg-
örökíthettük az egymás iránti baráti szeretetben töltött napunkat. A barokk 
oltár előtt közös ima után kezdtünk neki bakonybéli túránknak. A Borostyán 
kúthoz megérkezve rövid bemutatkozás után elindultunk. Károly atyától 
hallottunk előadást Szent Gellért remete életéről, majd nekiindultunk az er-
dő szívének. Útközben találkozhattunk szabadon tartott lovakkal, tehenek-
kel. Pihenőink alatt elfogyasztottuk ételeinket, közben felolvasva az életigét, 
ami még bensőségesebbé tette túránkat. A legfontosabb jelmondata a na-
punknak: „Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, 
hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn. 13,35). 
Nagyon meredek utakat, ösvényeket mászhattunk meg, kellőképpen elfá-
radtunk. A hazaúton a sofőrök kivételével, szinte senki nem maradt ébren. 
Plébániai megérkezésünkkor közös agapéval zártuk napunkat, jókedvben, 
imádságban váltunk el.  /Dunai Anita Ágnes/ 

Bakonybél 
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Bükki gyalogtúra 

A Bükk fennsíkon 

„Emlékezzetek a számos csodára,   
melyet az Isten művelt!” (Zsolt 104) 
 
A mai napunk erről szólt!  
A szentmisében kezdve, majd az  
autókban ülve (zsolozsma,  
rózsafüzér) – robogva a Bükk felé.  
A természet lágy ölén pedig folytattuk 
csendben, hangosan, énekelve,  
gyóntatva, életigét olvasva –  
a „Legyenek mindnyájan egy”  
szellemében!  
Istennek legyen hála a mai  
gyalogtúráért is! 

Károly a.  
 

 
 
 

Kedves Túratársak! 
Én is nagyon köszönöm nektek a 
mai napot! 
Nagyon köszönöm Reninek ezt a 
nem mindennapi túrát!  
Nagyon szép volt! 
Köszönöm a 10 parancsolatos  
útravalót, jó volt egész nap a       
10 parancs fényében élni. Nekem  
kapóra jött, hogy a beszédemre  
kellett odafigyelni, így sokkal  
szebb lett a napom! 
Köszönöm az autóban és a 
túra során is a mély beszélgetéseket! 

V. 
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Fiatalok és korábban születettek közös délutánja 

A fiatal házasok egyik új családcso-
portja elhatározta, hogy nemcsak 
összejöveteleket tartanak, hanem 
tenni is szeretnének valami konkré-
tat plébániai közösségünkért. A plé-
bánost felkeresték és vele együtt 
gondolkodva született meg a terv, 
hogy vendégül látják egy vasárnap 
plébániánk egyedülálló és idősebb 
híveit. Elkészültek a meghívók, ösz-
szeállt a délután programja és a 

bevásárlólista is az ebédhez. A Karitász csoport segítségével megszületett a 
meghívottak névsora is. A fiatalok már szombat este serényen készülődtek, 
terítettek, főtt a plébánia udvarán a gulyásleves. Mindenki izgatottan várta a 
másnapi találkozást. 
Nagyon szép délutánt töltött együtt vasárnap 
a mise után a meghívottak és vendéglátóik 
csapata. A finom ebéd mellett volt közös 
éneklés, versek, bemutatkozás, beszélgetések, 
ismerkedés.  
Mindenki gazdagodva, boldogabban térhetett 
haza ezen a napon. Istennek legyen hála! 
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Nov. 

28. 15.00 Adventi koszorúkészítés 
       18.00 Közös gyertyagyújtás 
29. Advent I. vasárnapja 
Dec. 
3. Pregitzer Fruzsina Mécs László-estje 
4. Elsőpénteki szentségimádás 
5. Adventi lelkinapunk 
8. Az Irgalmasság évének megnyitása 
12. Gyalogtúra 
       Társkeresők estje 
22. Pitti Katalin koncertje 
24. Karácsonyi játék (15.00) 
      Éjféli szentmise (24.00) 
25. Karácsony (vasárnapi miserend) 
26. Szent István vértanú (szentmise 10.00) 
27. Szent Család ünnepe 
31. Szilveszteri hálaadás 

Naptárunk  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Mécs László: Adventkor 
 
Jézusunk, adj erőt,  
hogy ékesen járjunk 
Illendő ruhában,  
méltóképpen várjunk 
Add, hogy kerülgessük  
a bűnt, sötétséget 
S ama jobb hazában 
megláthassunk Téged. 
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Szent Erzsébet ünnepe 

Szent Erzsébet ünnepe kapcsán az 
idén is szentmise keretében adtunk 
hálát Karitász szolgálatunkért és 
kértük a kegyelmeket további mun-
kánkra.  Az idei Szent Erzsébet   
kenyere attól volt különleges, hogy 
egyik testvérünk, Léhárt Dezső    
vállalta, hogy megsüti a plébániai 
közösség Erzsébet kenyerét.   

Így a korábbi hagyománnyal ellen-
tétben most nem vitt haza mindenki 
egy kis cipót, hanem a három nagy 
közös kenyeret osztottuk szét, így 
megtapasztalhatta minden résztve-
vő, hogy milyen jó „egy kenyérből 
részesülni”, és milyen jó a kenyeret 
hazavinni és tovább osztani. 
 

A mise végén a Karitász csoport 
életével ismerkedhettek meg a hí-
vek, kérve őket, hogy aki kedvet, 
erőt érez a karitász szolgálathoz, 
jelentkezzen! 
Mise után rögtön kaptunk egy       
levelet:  
„Szívesen részt vennék a Karitász 
csoport  munkájában.” 
 

Köszönjük, és szeretettel várunk má-
sokat is, akik tudnak idejükből     
áldozni erre a szolgálatra, hiszen 
minden „kézre” szükség van. 
Sok-sok lehetőség adódik: Betegek 
vagy idősek látogatása, gyerekvigyá-
zás, mozgásukban korlátozottak  
misére szállítása stb. 
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Közeledik a Karácsony ilyenkor szoktunk kis ajándékkal is kedveskedni rá-
szoruló testvéreinknek.  Előre is köszönjük  az erre  szánt adományokat ! 
 

December 13-án, az „Öröm  
vasárnapján” lesz a már  
hagyományos KARITÁSZ vásárunk! 
Mindenkit szeretettel várunk!  
 
Szeretettel a Karitász nevében:  
 

Bőjthe Balázs és Bokros Vera 
 

 
 
 

AZ IRGALMASSÁG KAPUJA 
Kedves Testvérek! 

 

Az irgalmasság évében templomunkban is készítünk egy jelképes „irgalmasság 
kapuját”, ezt december 8-a után a bejárat melletti faliújságon találjátok meg.     
Természetesen szeretnénk az év során feldíszíteni. Találtok a kapu mellett egy kis   
tasakban rózsákat, melyekre felírhatjátok az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit 
gyakorolva született tapasztalataitokat, ezzel egymásnak is ötleteket adva milyen 
kisebb-nagyobb szeretet tettekkel közeledhetünk Jézushoz az Irgalmasság évében. 

 
 
 

Képviselőtestület 

 

Elérhetőségeink:  
 

 

Bőjthe Balázs:   
          bojthe.balazs@gmail.com 
           30/5469820 
Bokros Vera:      
          bokrosvera@gmail.com 
           30/2982088 

DECEMBER 13.  
ADVENTI KARITÁSZ VÁSÁR 
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Családszinódus 

Hatvan év házasság 
November 12-én plébánia közössé-
günk és egymás előtt is megújította 
hatvan évvel ezelőtt megkötött házas-
sági szövetségét Edőcs Ottó bácsi és 
felesége Ildikó néni. Sok kegyelmet 
kívánunk a jubiláló házaspárnak! 

 

 

Részletek a Veres András püspökkel  
a családszinódusról készült interjúból  

 
 
 
 

Ferenc pápa október 4-én a Szent Péter-bazilikában szentmisével nyitotta meg 
a XIV. rendes püspöki szinódust. A főpásztorok gyűléséről a záró hét és az 
egész szinódus tükrében kérdezték Veres András püspököt, az MKPK elnökét, a 
szinódus résztvevőjét Rómában. A 14. rendes püspöki szinódus témája: „A 
család hivatása és missziója az egyházban és a mai világban”. A szinódus 
főrelátora Erdő Péter bíboros volt. 

 
 
 
 
 

– Melyek napjaink legfőbb kihívásai? 
– Megjelentek olyan „mozgalmak”, de nevezhetjük őket akár ideológiáknak is, ame-
lyek nagyon tudatosan próbálják lerombolni a házasság és a család intézményét. Itt 
a genderideológiára gondolok, és mindazon törekvésekre, amelyek új törvények 
bevezetésével próbálják a házassággal azonos szintre emelni a különböző együtt-
éléseket vagy éppen az azonos neműek kapcsolatát. Ez a ’80-as években még nem 
volt ennyire érzékelhető, illetve nem emelkedett az ideológia szintjére. 
– A szinódusi atyák kifejezték azt az óhajukat, hogy a Zárójelentés fejezze ki az Isten 
tervei szerint és Krisztusban megélt család és házasság szépségét. Mennyiben valósult 
meg ez a kívánság? 
– Minősítés nélkül szeretném mondani, hogy a jelenlegi szinódus, a tavalyi rendkívüli 
szinódussal ellentétben (…) sokkal tudatosabban törekedett a házasság és a család 
értékeinek megmutatására, amelyek, hála Istennek, sok-sok házaspár és család életé-
ben jelen vannak. (…) A szinódus igyekezett nagyon körültekintően a szépségekre és 
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a problémákra egyaránt figyelni, és ebben az összefüggésben fogalmazta meg vé-
leményét a jelen helyzetről. 
– Milyen feladatokat tűzött ki a plébániai közösségek számára a szinódus? 
– A Zárójelentésben amelyet a Szentatyának átadtunk, egyértelműen megjelenik a 
plébániai közösségek eddigieknél sokkal nagyobb felelőssége. A szinódus azt java-
solja, hogy a házaspárok és a családok ezentúl sokkal aktívabban vegyenek részt a 
plébánia életében. Álljanak az ifjú házasok mellett, különösen az első években. Jelen-
tős segítség lehet, ha az együttélésben szükségszerűen felmerülő nehézségeket a plé-
bániai közösség tapasztalt házaspárjainak segítségével élik meg a fiatal párok, nem 
utolsó sorban a gyermeknevelés új kihívásait is. Sokak számára újszerűen fog hatni a 
szinódus részéről az a felhívás is, hogy lehetőleg a hívő közösség is vegyen részt a 
templomi esküvőn, és ünnepeljen együtt a házasságot kötő ifjú párral, osztozzon ennek 
az egyedüli és megismételhetetlen pillanatnak örömében, és már a házasság megkö-
tésekor álljon az ifjú pár mellett, a továbbiakban pedig kísérje őket új hivatásukban. 
– Felmerült-e az igény hosszabb házassági felkészítésre? 
– Már korábban is kifejeződött az igény arra, hogy a házasságkötésre való felkészí-
tés ne pár hónappal, rosszabb esetben csak néhány héttel a szentség kiszolgáltatása 
előtt történjen. A kiscsoportos beszélgetések során többekben is megfogalmazódott, 
hogy nagy szükség lenne a felnőtt keresztséget előkészítő katekumenátus intézményé-
hez hasonló házassági felkészítésre. Több hónapos, katekumenátusszerű foglalkozás 
készíthetné fel a jegyespárt, hogy megvilágosítsa a házasság szentségi mivoltát. 
– Hogyan valósulhatna meg ez a felkészítés? 
– A távolabbi előkészítés a családban történik meg a keresztény értékekre való neve-
lésben. A család az elsődleges értékeket és mintákat közvetítő közösség, ahol a gyer-
mekek megtapasztalhatják a házasság, a kölcsönös, elkötelezett szeretet szépségét. 
A közelebbi, a második szakaszban történik a hitismeretek szisztematikus átadása a 
hívő közösség részéről. Ebben a szakaszban az egyház számít a keresztény családok 
közreműködésére. A közvetlen, harmadik szakasz előkészítés a házasság szertartásá-
ra, a házasság titkának megvilágosítása egy katekéta, illetve maga a pap részéről. 
A szinódus ezt a háromlépcsős előkészítést látja szükségesnek. 
– A szinódusi atyák a gyerekek örökbefogadására is bátorítják a családokat? 
– A szinódus is megerősíti az egyháznak azt a korábbi többszöri buzdítását, miszerint 
azon házaspárok, akiknek természetes módon nem lehet gyermekük, nagylelkűen te-
gyenek tanúságot az élet befogadásáról. Ez esetben nem a saját gyermeküket neve-
lik, hanem mások gyermekét fogadják örökbe. A Szentatya családról szóló katekézis 
sorozatában megfogalmazta, hogy minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy csa-
ládban nőjön fel. Ha nem adatik meg a lehetőség, hogy a saját családjában nőhessen 
fel, akkor a hívő emberek érezzenek elkötelezettséget irántuk. Örökbe fogadva őket 
biztosítsák számukra azt a közösséget, amely az egészséges személyiség kialakulásá-
hoz feltétlenül szükséges. 
– Az elvált és újraházasodott házastársak szentségekhez járulásával kapcsolatban milyen 
megoldást javasolt a szinódus? 
– A szinódus ezt a kérdést is újra megvizsgálta. Látnunk kell, hogy a kinyilatkoztatás 
alapján nagyon egyértelmű a keresztény házasság felbonthatatlansága. Azon párok 
esetében, akik felbontották a házasságukat, és újabb polgári házasságra léptek, 
objektív akadálya van a szentáldozáshoz járulásuknak. Az egyház nem zárja ki őket 
tagjai sorából, ellenkezőleg, különös gondot fordít rájuk, ezután még jobban igyekszik 
őket megtartani a hívő közösség kötelékében, és még inkább segíteni akarja őket az 
üdvösség útján. Tehát az elvált és polgári jogilag újra házasságot kötött párok eseté-
ben az Eucharisztiához való járuláshoz változatlanul ezután sincs mód, de más utakon, 
például az imádság, a plébánia gyakorlati életében való buzgó részvétellel a ke-
gyelem számukra is kiárad. (Forrás: Magyar Kurír) 
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„100 éves” kiállítás 

Templomunk felszentelésének 100. évfordulójára a Kiállítás létrehozását   
óriási feladatnak tekintettük, de  a kis alkotó csoporttal közösen örömmel 
terveztük, készítettük. 
Létrehozását egy éves gyűjtőmunka előzte meg. A kiállított tárgyak egy    
részét, a lelkes hívek személyes tárgyai képezik, másik része pedig templo-
munk   száz éves öröksége. 
A Kiállítás emlékkönyvének egyik beírása szerint, e szép kiállítás bizonyítéka 
annak, hogy egy közösség képes alkotó szeretetben együttműködni és      
szolgálni a szeretetet. Hála ezért Istennek! 
Íme az említett idézet: 
„Nagyon szépen köszönjük ezt az áldozatos munkát, amivel ez a csodálatos 
kiállítás megszületett. Méltó templomunk születésnapjához! Érezni, hogy 
szeretettel készült, minden tárgynak  "lelke van". Jó lenne ha sok testvér  
láthatná!” 
Az emlékkönyvi idézet utolsó mondatára figyelve, szeretettel hívjuk testvére-
inket a kiállítás megtekintésére és kívánjuk, hogy legyen az,  sokak lelki    
gazdagodására!                                                                                          

       Akliné Jutka 
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ÖRVENDETES 
Hála a plébániai közösségünkben 

született babákért és keresztelésükért
VILÁGOSSÁG 

Hogy az Irgalmasság évét jól tudjuk 
megélni
 

 

A plébános decemberi imaszándékai  
a rózsafüzér csoportok részére: 

Imádkozzunk! 

A PÁPA DECEMBERI IMASZÁNDÉKA:  
Hogy mindannyian megtapasztaljuk Isten 
irgalmát, aki nem szűnik megbocsátani      
nekünk. 

 
 

DECEMBERI ÉLETIGE
„Készítsétek elő az Úr útját, 
egyengessétek ösvényeit” (Mk 1,3) 

 A KERESZTSÉG SZENTSÉGÉBEN RÉSZESÜLTEK TEMPLOMUNKBAN: 
 

 

 Jé gér Gré ta Andréa 
 Kova cs Ma rton 
 Vastag Vincé La szlo  
 Parais Csaba Luka cs 
 Ó dor Bénédék Szabolcs 
 Ba gya Botond Andra s 
 Elék La szlo  Bérna t 
 Ho ka Andra s 
 Strénnér Zsongor Ga briél 

 

FÁJDALMAS 
A hittel ismerkedőkért,        

              katekumenjeinkért 
DICSŐSÉGES 
-  Hogy az idei advent mindnyájunk 
életében újjászületést hozzon. 

Katekumenek befogadása 



 

28 Rózsafüzér Királynéja 

Szentségimádás: 
 
 

 Plébániai közösségünk havi közös 
szentségimádása:    

 minden elsőpénteken  
 - az esti szentmise után ½ 8-ig  

 

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

 

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

 

Rózsafüzér Ima:  
 Minden kedden és pénteken, ill. a 

hónap első vasárnapján a délelőtti 
szentmise előtt ¼ 10-től  

 

Gyóntatás:  

 

 a szentmisék előtt vagy az atyával  
   előre egyeztetve külön időpontban is 

További információk 
 

Címünk: 1146 Budapest, Thököly út 56. 

Honlapunk: www.rozsafuzerkiralyneja.hu  
 

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

 
 

 

Köszönettel fogadjuk, ha  
200 Ft adománnyal  

hozzá tud járulni  
újságunk előállítási költségeihez. 

Plébánia Iroda nyitvatartása: 
 

HÉTFŐ és KEDD:       8:00 – 10:00 óráig 
SZERDA és PÉNTEK: 15:30 – 17:30 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.) 

Vasárnap              de. 10 órakor   

További szentmisék 

Templomunkban: 
 

 

 

Sze és Szo: reggel 7 óra 

H, K, Cs, P, V:  este 6 óra  

 

 

 

Urnalátogatás 
A szentmisék előtt és alatt 

 

 

 

 

 

SZENTMISÉK RENDJE 
 

 

TÁJÉKOZTATÁS 
 

mailto:nk@mail.datanet.hu

