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HITTANOS ÉV 
Az új hittanos évnek mi is lehet a célja, aktualitása? Miért is járjunk, felnőttek is 
hittanórákra? Az első szempont, ami időben is közel áll hozzánk, az „Egy temp-
lom-egy család” lelkigyakorlat. Hála Istennek, sokan voltunk, és sokan kifejezték, 
hogy szeretnének megújulni, hitükben megerősödni és jobban bekapcsolódni a 
plébániai közösség életébe. A pár napos lelkigyakorlat alatt is világossá vált, hogy 
milyen jó találkozni, együtt lenni, jobban megismerni egymást, és Jézus jelenlétét is 
megtapasztalni a szeretetközösségben. A vasárnapi mise  kevés ehhez! 
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HITTAN-ÉVNYITÓ SZENTMISE: 2016. szeptember 11., 10:00 

 
 
 
 

Szeretettel várunk minden kicsit és nagyot, fiatalt és korábban születettet,  
régi és leendő hittanosokat, kezdjük együtt az új hittanos évet,  

hívjuk közösen a Szentlelket! 

A másik szempont: elkezdeni a készületet az Eucharisztikus Világkongresz-
szusra. Itt idézek Erdő Péter bíboros úr leveléből: „Nagy örömmel közlöm a 
Főtisztelendő Paptestvérekkel és a Főegyházmegye egész közösségével, hogy Szent-
atyánk, Ferenc pápa 2016. január 31-én közzétett üzenetében a következő, 52. Euc-
harisztikus Világkongresszus színhelyéül Budapestet jelölte meg. A magam, a Cebu 
Cityben rendezett 51. Eucharisztikus Világkongresszuson résztvevő magyar küldött-
ség és az egész magyar katolikus közösség nevében hálás köszönetemet fejeztem ki a 
Szentatyának ezért a nagyszerű döntéséért. Ahogyan az 1937-ben Manilában tartott 
Eucharisztikus Kongresszust az 1938-as budapesti követte, úgy ezúttal is a Fülöp-
szigetek után Magyarországon a sor (2020-ban), hogy otthont adjon ennek az egész 
világegyházat érintő fontos találkozónak. A Cebu Cityben tapasztaltak alapján nagy 
bizalommal nézek az elkövetkezendő évek feladatai elé.  
Sokaknak önzetlen munkájára lesz szükség, hogy ez a kongresszus megvalósuljon. 
Ugyanakkor már maga az előkészület is igen nagy lelkipásztori és missziós lehetősé-
geket rejt magában. 
 Amikor a kánoni vizitációk eredményeinek kiértékelését végezzük, egyben az elkö-
vetkező évek lelkipásztori munkájának tervezésére is gondolunk. Most a dolog termé-
szeténél fogva maga az Eucharisztikus Kongresszus adja meg Főegyházmegyénk 
számára is a következő évek lelkipásztori tervezésének kereteit. Ezt a nagy lehetőséget 
a Gondviselés ajándékának tulajdonítjuk Főegyházmegyénk, Egyházunk és népünk 
számára. (…) 
 (…) Krisztus a szentmisében és az Oltáriszentségben a csúcs és a forrás. Belőle 
táplálkoznak gyökereink, „minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 87,7). 
 Kérjük Krisztust, aki Urunk és Mesterünk, aki testvérünkké, barátunkká, 
táplálékunkká akart válni, hogy sugározza be kegyelmével és elevenítő ere-
jével Egyházunkat, kísérje áldásával előkészületeinket és a következő     
Eucharisztikus Világkongresszust.”  
 Mindezekhez is szükségesek a vasárnapi miséken kívüli találkozások, 
„tanulások”. 
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Kezdődnek a hi�anórák  

 

 

 

 

PLÉBÁNIAI HITTANÓRÁK RENDJE  2016/2017 

Kisovis hétfő 17.00 

Nagyovis hétfő 17.00 

1-2. o. hétfő 17.00 

3-4.o. hétfő 17.00 

5-8. o. szerda 16.00 

Középiskolás kedd 17.00 

I$júsági  1. és 3. szerda  18.00 

Jegyes 2. és 4. kedd 18.45 

Fiatal házas 1. és 3. kedd 20.00 

Babák – Mamák kedd 10.00 

Felnőtt hittan 2. és 4. hétfő 18.45 

Nyugdı́jas 2. és 4. kedd  15.30 

Bibliaóra  1. kedd 18.45  

Hittel ismerkedő 1. és 3. hétfő 18.45 

Filmklub 2. csütörtök 18.45 

Boldog Gizella kör hétfő 10.00 
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Boldog Kalku�ai Teréz anya szen�éavatása 

Teréz anya imája 
 

„Uram, állíts szájam elé őrséget, és  
ajkam kapujához rendelj védelmet!” (Zsolt 140, 3) 
 

A hallgatás szelídség, 
amikor nem szólsz, ha bántanak; 
amikor nem keresed a magad igazát; 
amikor hagyod, hogy Isten védelmezzen téged, 
a hallgatás szelídség. 
 

A hallgatás irgalom, 
amikor nem feded fel testvéreid hibáit; 
amikor készségesen megbocsátasz anélkül, 
hogy a történteket felemlegetnéd; 
amikor nem ítélsz, hanem imádkozol, 

2016. szeptember 4-én Ferenc pápa szentté avatta Bol-
dog Kalkuttai Teréz nővért a vatikáni Szent Péter téren. 
A szentmisén Angelo Amato érsek először röviden fel-
olvasta Teréz anya életrajzát, majd kérte a pápát, hogy 
kanonizálja a szentek között. Ferenc pápa ezután ezek-
kel a szavakkal emelte őt a szentek sorába: „Kellő    
mérlegelés és az isteni közbenjárásért folyamodó imád-

ságok után, kikérve püspök testvéreink tanácsát, kinyilvánítjuk, hogy Boldog 
Kalkuttai Teréz szent volt, felvezetjük a szentjeink közé, elvárva, hogy őt az 
egész egyház tisztelje!” 
„Lehajolt azokhoz, akiket elküldtek, akiket az út mellett hagytak meghalni, 
meglátva bennük az Istentől kapott méltóságukat. Felemelte hangját a világi 
hatalmasok ellen, így bűntudat támadhatott 
bennük a felelősségük miatt, hogy megterem-
tették a szegénységet.” 
„Ahányszor csak odafordulunk testvéreink 
szükségletei felé, Jézusnak adtunk enni és inni; 
Istennek a Fiát ruháztuk fel, támogattuk és láto-
gattuk meg (vö. Mt 25,40).”- mondta a pápa.  

TERÉZ ANYA  
NYOLC PARANCSOLATA 
 
1. Amit évek hosszú során 
felépítettél, egy másod-
perc alatt romba dőlhet. 
Ne törődj vele! Te csak 
építs. 
 

2. Ha valakinek segítesz, 
az emberek haragudni 
fognak rád. 
Ne törődj vele! Te csak 
segíts annak, akinek szük-
sége van rá! 
 

3. Minden tőled telhetőt 
tégy meg a világért! Ezért 
rúgást kapsz cserébe. 
Ne törődj vele! Te csak 
tedd, ami tőled telik! 
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a hallgatás irgalom. 
A hallgatás türelem, 
amikor zúgolódás nélkül fogadod a szenvedést; 
amikor nem keresel emberi vigaszt; 
amikor nem aggódsz, hanem türelmesen várod, 
hogy a „mag” kicsírázzék, 
a hallgatás türelem, 
 

A hallgatás alázat, 
amikor nincs versengés; 
amikor belátod, hogy a másik jobb nálad; 
amikor hagyod, hogy testvéreid kibontakozzanak, 
növekedjenek és érlelődjenek; 
amikor örvendezve mindent elhagysz az Úrért; 
amikor cselekedeteidet félreértik; 
amikor másoknak hagyod a vállalkozás dicsőségét, 
a hallgatás alázat. 
 

A hallgatás hit, 
Amikor nyugodtan vársz, mert 
tudod, hogy az Úr fog cselekedni; 
amikor lemondasz a világról, hogy az Úrral lehess; 
amikor nem törődsz azzal, hogy megértsenek téged, 
mert elegendő neked, hogy az Úr megért, 
a hallgatás hit. 
 

A hallgatás imádat, 
amikor átkarolod a keresztet 
anélkül, hogy megkérdeznéd: „Miért”? 
a hallgatás imádat. 
  

„Jézus hallgatott.” (Mt 26; 63) 

4. Azt a jót, amit ma 
cselekszel, holnapra 
elfelejtik. 
Ne törődj vele! Te csak 
tedd a jót! 
 

5. A becsületesség, a 
tisztesség és az igaz-
mondás támadhatóvá 
tesz. 
Ne törődj vele! Te csak 
légy becsületes, tisztes-
séges és őszinte! 
 

6. Az ember ésszerűt-
lenül gondolkodik, 
helytelenül cselekszik 
és önző. 
Ne törődj vele! Te csak 
szeresd felebarátodat! 
 

7. Ha jót teszel, azt 
mások úgy tekintik 
majd, hogy hátsó szán-
dék vezet. 
Ne törődj vele! Te csak 
tedd a jót! 
 

8. Ha céljaid vezérelnek, 
hamis barátaid és igaz 
ellenségeid lesznek. 
Ne törődj vele! Te csak 
kövesd céljaidat! 

A Szeretet Misszionáriusai, Teréz Anya Nővérei pápai jogú női szerzetesrend.  
Negyedik fogadalmuk a szegények legszegényebbjeinek szolgálata.                      
A rend mottója: Jézusért tesszük.  
Magyarországon 1989. június 16-án telepedtek le az első nővérek Érd-Parkváros 
üres plébániáján. Innen jártak be naponta Budapestre, s kezdték a családokat,     
elhagyottakat látogatni. Később ruharaktárt nyitottak és ruhát osztottak a rászorul-
taknak. 1990-ben a Tömő utcában konyhát építettek 100 fős ebédlővel, s megkezdték 
az ebédosztást napi 250-300 rászoruló részére.  
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Beszélgetés Forgács Balázs másodéves kispappal 

Hogyan ismerted fel a hivatásodat? Mikor     
gondoltál arra először, hogy pap szeretnél lenni? 
Milyen jelek erősítettek meg abban, hogy Isten 
szolgájának kell lenned?  
• Isten mindenkit hív valamilyen szolgálatra, s 
az által a boldog életre. Úgy éreztem, akkor le-
szek boldog, ha megtalálom azt az életformát, 
hivatást, amiben a legjobban kibontakozhat ben-
nem az az ember, akit Isten elképzelt. Naponta 
imádkoztam, imádkozok, hogy felismerjem, mire 
hív az Úr. Először tavaly februárban éreztem  
komolyan, hogy pap szeretnék lenni. 
Mi az, ami személy szerint téged a hivatásodban 
vonz, örömet ad?  
• Kispapként nagy örömömre szolgál, hogy sokat lehetek Istennel, valamint, 
hogy a teológia révén is jobban megismerhetem, megérthetem az Ő működé-
sét az emberekben és a világban. 
Mi erősödött benned, mióta a szemináriumban vagy?  
• Leginkább a kapcsolataim erősödtek úgy Istennel, mint az emberekkel. 
A szemináriumba való bevonulás után hogyan alakultak a kapcsolataid a 
családoddal, barátaiddal? Egyáltalán mennyire fontos az, hogy megmarad-
janak a kapcsolatok?  
• A családtagjaimmal egyre jobb a viszonyom, a régi barátaimra viszont ke-
vesebb idő jut. De egy pap egyszer azt mondta, ettől nem kell megijedni, 
mert természetes folyamat az, hogy a barátok egymásra találnak, majd egy 
idő múlva elválnak útjaik, s új barátságok köttetnek. Ez pedig egy pap életé-
ben, akit időnként új közösségekbe küldenek, hatványozottan jelen van. 
A szemináriumban hogyan néz ki egy napod? Nem unatkozol-e, vagy éppen 
ellenkezőleg, túl sok program van?  
• A szemináriumi képzésben figyelmet fordítanak arra, hogy megfelelő 
arányban legyen lehetőség a lelki, szellemi és testi fejlődésre, pihenésre. Reg-
gel elmélkedéssel, zsolozsmával, szentmisével kezdődik a napunk, majd a 

Forgács Balázs, egykori ifjúsági hittanosunk szeptemberben kezdte második évét 
az Esztergomi Papnevelő Intézetben. Papi hivatásáról, a szemináriumi életről,     
örömeiről, nehézségeiről kérdeztük. 
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reggeli után kezdődnek a főiskolai órák. Az 
ebédszünet után stúdium, majd a vacsorát köve-
tően közösen esti dicséretet végzünk. A ház vé-
gül este háromnegyed tízkor csendesedik el. 
Milyen óráid vannak? Melyiket szereted a     
legjobban?  
• Az első két évben túlnyomó részt filozófiai 
tárgyaink vannak. Leginkább mégis a lelkiségteológiát szeretem, amelyen a 
lelki életről, a lelki fejlődésről, a lelkivezetésről tanulunk. 
Biztos sokat olvastál már több szent életéről is. Van-e esetleg olyan, aki pél-
da számodra, és ha igen, miben?  
• Szeretem Szent II. János Pál pápát, mert nagyon közvetlen volt az emberek-
kel. Benne érzem azt az elfogadást, nagyvonalúságot, jószívűséget és okossá-
got, amire Jézus is tanított. 
Mit gondolsz, mi kell ahhoz, hogy valaki papként a lehető legjobban megáll-
ja a helyét?  
• Az elöljáróink arra tanítanak minket, hogy a pap életének és szolgálatának 
az alapja az Istennel való kapcsolat, az imádság legyen, a pap abból táplálkoz-
zon, mivel azt tudja majd adni a környezetének, amivel maga is rendelkezik. 
Az Egyházban vannak hierarchikus viszonyok. Hogyan találod meg a han-
got az elöljáróiddal?  
• Úgy gondolom, nemcsak az Egyház, hanem az egész társadalom működé-
se szempontjából fontos, hogy a közös célok eléréséért legyenek bizonyos 
területeken megbízott vezetők és beosztottak, tanítók és tanulók. Ha az elöljá-
róink, főnökeink, tanítóink érzik a tiszteletet, bizalmat, amivel hozzájuk for-
dulunk, és szakértelmük elismerését, tapasztalatból tudom, hogy ők is tiszte-
lettel és bizalommal fordulnak felénk, valamint kikérik a véleményünket 
olyan kérdésekben, amelyekről tudják, hogy jobban értünk hozzájuk. Ily mó-
don a szabályok által előírt alá-fölérendeltség az emberi kapcsolatokban nem 
jelenik meg, vezető és beosztott két szabad emberként tud közösen együtt-
működni. 
Milyen nehézségekkel nézel szembe? Volt-e olyan pillanat, amikor megbán-
tad, hogy jelentkeztél?  
• Nehézséget az idő beosztása jelent. Nap mint nap sok jó közül kell, hogy 
válasszak, s nem mindig vagyok benne biztos, hogy a lehető legjobb jó mel-
lett döntöttem, a legjobban használtam fel az időmet. Nem volt olyan pilla-
nat, hogy megbántam volna a jelentkezésemet. 
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  Nyár végi életképek 

Ha valaki odaállna eléd, és azt mondaná, hogy pap akar lenni, mit tanácsol-
nál neki, hogyan tudna erre felkészülni addig, amíg meg nem tudja elkezdeni 
a tanulmányait a szemináriumban?  
• Annak, akit a papi vagy szerzetesi hivatás gondolata komolyan foglalkoz-
tat, mindenképp javasolnám, hogy keressen lelkivezetőt, akinek a kíséretével 
egy megfontoltabb döntést tud hozni. Tanácsolom továbbá, hogy lépjen kap-
csolatba egyházmegyei és szerzetesrendi hivatásgondozó papokkal, testvé-
rekkel, akik további segítséget  tudnak nyújtani egy ilyen fontos kérdésben. 
Az interjú végén arra kérnélek, hogy záró üzeneteként oszd meg velünk papi 
jelmondatodat, és azt, hogy miért fontos neked.  
• Még nem kellett választanom ilyen jelmondatot. Egyelőre a legszimpatiku-
sabb a „Szeressétek egymást!” (Jn 13,34) felszólítás, mert egyszerűen össze-
foglalja Jézus tanítását. 
Köszönjük a beszélgetést! További sok kegyelmet kívánunk neked tanulmá-
nyaidhoz, hivatásodhoz!                                                                          - Danczi A. - 
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Lelkigyakorlatunk főbb témái: 
 

1. Ferenc pápa assisi beszéde a megbo-
csájtásról – Irgalmasság éve! 
2. Szent Klára ünnepén megnéztük a 
Ferenc és Klára filmet… (beszélgetés 
róla) 
3. Kisgyermekek a misén 
4. Kereszténység, Egyház, egység 

5. Böjt, bűnbánati nap 
6. Az Eucharisztia (szentmise, szentáldozás) – Római dokumentum alapján. 
7. Eucharisztikus kongresszus (1938) és majd 2020-ban Magyarországon 
8. Ferenc pápa: A családban megélt szeretet 
    - a házasság szentségéről 
    - növekedés a (házastársi) szeretetben 
    - házastársi és családi lelkiség 
9. A családcsoport/családközösség helyes 
működése az Egyház szándéka/javaslata 
szerint 
10. Generációk közötti problémák és 
megoldások 
11. Megtaláltam a boldogságot (hogyan?) 
12. Együtt az asztal körül… és a gyermekek munkára nevelése (Böjte Cs.) 
13. A hit továbbadása a gyermekeknek és a környezetünkben 
14. A szentmise „befejező szertartása”: Ite, missa est! – Küldetésünk mise 
után… 
15. Csoportbeszélgetések, fórumok, személyes beszélgetések… városnézés, 
vadaspark, vendégségben egy családnál… 
  
Örülök, hogy nem minden témát nekem kellett felvezetnem! Remek előadó-
ink, „tanársegédek”, személyes tapasztalatok (én-mi így csináljuk) is voltak! 
 
További szép folytatást! 

Károly a. 
 

 

„Egy Templom, Egy Család” lelkigyakorlat Kecskeméten 



 

10 Rózsafüzér Királynéja 

Benyomások a résztvevőktől, válaszok a „Mit kaptam?” kérdésre: 
- Közelebb kerültem a közösség 
olyan tagjaihoz, akiket kevésbé 
ismertem. Megértettem az egy-
ség fontosságát, az irgalom szere-
pét ennek elérésében. 
 

- Mások példája, tanúságtétele 
engem is továbblépésre sarkall. 
 

 
- Gyermekeimmel több vallásos éneket, történetet fogok megosztani. Meg-
próbálok velük is rendszeresen imádkozni, saját szintjükön. 
 

- Új ismeretekkel gazdagodott a meglévő tudásom, ami sajnos nagyon hiá-
nyos. Mélyültek az emberi kapcsolataim. 
 

- Jézus jelenlétét és a testvér szeretetét a 
beszélgetésekben. Rendezetté szeretném 
tenni a feladataimat, hogy Jézus akarata 
szerint élhessek, hogy meglássam a 
missziós feladataimat. 
 

- Útmutatót a hit továbbadására. Ötlete-
ket a generációk közötti ellentétek felol-
dásához. Többet adhatnék magamból a 
közösség működtetéséhez. 
 

- Igyekszem minél többet tenni a közösségért, újragondolni tudatosan a csa-
ládcsoportunk és közösségünk működését. 

 

- Köszönetet, bocsánatkérést, be-
szélgetést, példamutatást, hogyan 
kell felépíteni egy kis keresztény 
közösséget, új ismeretségeket. 
 

- Keresztényként leszek jelen a 
munkahelyemen, szeretem a    
családom, építem a plébániai    
közösséget. 
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- Viselkedésemmel, tanácsa-
immal, állásfoglalásaimmal 
próbálom az Isten Országát 
gyarapítani. 
 

- Hitem elmélyítését. Megerő-
sítést. Fokozott odafigyeléssel 
hirdetem az evangéliumot. 
 

- A gyónás örömét és tüzét. A 
pénteki böjt egy különleges 
lehetőség találkozni Jézussal. 

 

-  Sok-sok jó beszélgetést a közösség tagjaival és a férjemmel. Felkészülök egy 
szentgyónásra. 
 

- Szép tanúságtételeket. Mindenkiben Jézust látni. Életszentségre törekvéssel 
még jobban figyelek, hogy Jézust sugározzam. 
- A családközösségekről szóló téma volt számomra a csúcs. Jó volt őszintén 
beszélgetni, új oldalról megismerni azokat, akikkel már korábban ismertük 
egymást. Az elfogadó, meg-
hallgató légkör megnyugtatott. 
 

- Jól esett a sok kedves gesztus, 
amit kaptam. Öröm volt min-
den nap misén részt venni. 
Sokkal tudatosabban élni a 
pénteket. Több egyszerű      
hétköznapi tanúságtételt            
tervezek. 
 

- Élettapasztalatokat a témák-
ban. A generációk közötti kommunikációban, a hit továbbadásában tanácso-
kat, jó ötleteket, tanúságokat. Őszinte bensőséges szentmiséket. 
 

- Találkozások, testvérek mélyebb megismerése. Lehetőséget a csendre.    
Szolgálat, több alkalommal jelen lenni a plébánia életében. 

 

- Sok örömet, megerősítést. 
 

- Több lelkigyakorlaton vettem már részt. Minden alkalommal egy-egy     
kisebb-nagyobb lépéssel tökéletesítettem tudásomat, épültem szeretetben. 
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- Szerető figyelmet, 
alkalmat a türelem 
gyakorlására. Jobban 
törekszem munkahe-
lyemen a keresztény 
értékek képviseletére. 
 
 
 

- A közösségünkkel való együttlét. Ezt hiányoltam a mindennapjaimból. Itt 
bőven ki tudta fejteni mindenki a véleményét. Jó volt beszélgetni olyanokkal 
is, akikkel a hétköznapokban nem tudok. 
 

- Családot, beszélgetéseket, megnyílást. 
 

- Alaposan elgondolkoztattak az előadások. Jó volt a kiscsoport kialakítása. 
 

- Ismét megtapasztaltam a közösségben jelenlévő Jézust. Sok fontos tanítást 
kaptam Károly atyától, ami megerősített hitemben. Jó volt megosztani a ha-
sonló élethelyzeteket, és a hitből fakadó örömeinket. 
 

- Jézus igéinek megvalósulását éreztem. Az Ige megvalósítása boldoggá tesz! 
Jó volt egykorú, azonos élethelyzetű csoportban lenni, fontos témákat megbe-
szélni, erősíteni egymást. 
- Egyre mélyülő hitet, határtalan szeretetet és biztonságot. A hétköznapokat 
és ünnepeket egyértelműbben megkülönböztetem ruházatban is. 
 

- A világnak nem humanista cselekedetekre van szüksége, hanem Jézusra.   . 
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- Megerősítést abban, hogy ehhez a plé-
bániai közösséghez tartozom, itt nagyon 
jó helyen vagyok. A hit továbbadását 
több bátorsággal igyekszem, mert tanú-
ságtételt kaptam arról, hogy ez nem 
nagy, rendkívüli alkalmakat kíván, ha-
nem kis, hétköznapi cselekedetekben,  

viselkedésben valósulhat meg. 
 

- Engem az fogott meg, hogy sok jó ötlet 
hangzott el. 
 

- Megpróbálom szeretni az  
ellenségeimet is. 
 

- Tankolhattam közösségélményt. 
 

- A jó nekünk itt lenni érzését, feltöltő-
dést. Őszinteséget, mély beszélgetéseket, 
induló barátságokat, a problémáimra megoldási javaslatokat. Mesélek a lelki-
gyakorlatról másoknak. Imádkozom a gyümölcseiért. 
 

- Lelki feltöltődés, pihenés, kikapcsolódás, az elvárásaimat felülmúlva. Mé-
lyültek a témák, gyakorlatban hogyan éljük az evangéliumot. 
 

- Kaptam: közösségi élményt, lelki feltöltődést, hitem elmélyülését, új baráto-
kat. A kiscsoportot nagyon szerettem, mert mélyen megismerhettem a       
csoport tagjait, megoszthattuk egymással tapasztalatainkat, hitünk alapjait. 
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Gyalogtúra a Bükkbe 

Felsőtárkányból  indul-
tunk tizenöten, hogy 
meghódítsuk a Bükk 
egyik gyönyörű hegycsú-
csát, az Őr-kőt, útba ejtve 
Pes-kő magaslatát is. 
A jó levegő, emelkedők, 
csobogó forrás, testvéri 
beszélgetések közben a 
legfontosabb, hogy ott 
volt köztük Jézus! Érez-
hető, felismerhető volt a 
jelenléte, ahogy sok más 
közösségi együttléten is 
az! Istennek legyen hála!  

K.a. 
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Háromnapos balatoni kerékpártúra 

Immár  9. alkalommal 
vehettünk részt  a rokis 
Balaton körüli kerék-
pártúrán! Egyet sem 
hagytunk ki mióta Ká-
roly atya elkezdte ezt a 
hagyományt! Ez az év 
egyik legbiztosabb és 
nagyon várt programja 
számunkra, el nem 
mulasztanánk!  

Baráti közösséget, Jézussal közöt-
tünk - szerető, vendéglátó, befoga-
dó családokat - testi-lelki karban-
tartást, felfrissülést - a természet és 
a Balaton közelségét 2-3 napon át - 
- sok nevetést - sok napsütést - 
közös imákat és szentmiséket - 
nagy esti kártyapartikat - mély 

 beszélgetéseket - a közösséghez való tartozás örömét. Hálát adunk Istenünk 
bőségesen ránk áradó kegyelmeidért!  
Rokis Testvérünk! Jövőre te is tarts velünk! Várunk!  - C. Ákos és Viki - 

Hogy mit jelent számunkra? 
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Jászsági kerekezés 

Nagyon hálásak vagyunk az Ali házaspárnak a 
nagyszerű szervezésért, és hogy mindvégig figye-
lemmel voltak irántunk.  
Köszönjük a hideg frissítőket, süteményeket, meg 
a finom levest. Ádámnak is köszönjük, hogy a 
nagyszülőknél segédkezve várt minket.  
Jó volt új embereket megismerni, beszélgetni. 
Juditnak köszönjük, hogy egy  számunkra isme-
retlen sütit kóstolhattunk macaron néven, ami 
inkább vakarom volt. A sok nevetéstől még a ne-
vető izmokban is édes izomláz van, nem csak a 
testünk többi részén. Köszönjük és Istennek nagy 
hála, hogy mégis a kirándulás mellett döntöttünk. 

 - L. Judit & András - 
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Vége a nyárnak 

Szeptember 4-én, mely egyben 
Jászberény város védőszentjé-
nek, Szent Rozáliának az emlék-
napja, nyárbúcsúztató kerékpár-
túrára indultak a RoKi-sok 15 
fővel. Az egyszerűség kedvéért 
most nem használtunk egyéb 
közlekedési eszközt, mint a    
lábunkat és a kerékpárunkat, így 

jutottunk el a festői Szentendrén keresztül a kies Leányfalu kikötőjéig.  
 De ne szaladjunk ennyire előre az eseményekben. A túravezető Károly 
atya már az indulásnál példát adott alázatból, amikor átengedte az útvonal-
tervezést egy fiatal kerékpárosnak, azután pedig gyakorta próbára tett min-
ket, ki hogyan figyelt az előző vasárnapi, alázatról szóló prédikációjára.    
Sokan szépen vizsgáztak! 
 Ákos jóvoltából láthattunk gyönyörű, 100 éves, védett óbudai lakótelepet 
és Gázgyárat, tanulhattunk a Luppa-szigetek-béli üdülősorról, a Duna-part 
mentén kerekezve pedig volt alkalmunk beszélgetni, Dunában lábat mosni, 
szúnyogok között az Életigéről elmélkedni és közben önmegtagadást gyako-
rolva meghagyni a kis rovarok életét. A célállomáson azután egyesek a stran-
dolást választották, míg mások árnyas fák alatt kártyáztak és fogyasztották 
Magdi utolérhetetlen süteményét. Természetesen ezúttal sem maradtak el a 
kerékpáros technikai problémák - lábbal hajtós bicikli, fék nélküli bicikli -, de 
mint mindig, most is sikerült ezeken úrrá lenni türelemmel és segítő férfike-
zekkel. Hekk-evés, sörözés és szentendrei fagyizás tették még különlegeseb-
bé napunkat.  Köszönjük és találkozunk a következő túrán! - Ali Erika - 
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TÁJÉKOZTATÁS 
 

Már sokan tudják és sokadszor hallják, de nem elegen és eleget, hogy a 
szentségek felvételére készülni kell. Leggyakrabban a házasságkötésre és 
gyermekük keresztelőjére való jelentkezéssel van gond, mert későn jelentkez-
nek, nincs idő a felkészülésre. Tehát a kellemetlenségek elkerülése végett idő-
ben kérjük érdeklődni, jelentkezni. 
 
A keresztények házasságkötés előtt nem költöznek össze, nincs együttélés, 
élettársi kapcsolat. Egyébként úgy nem is gyónhatnak, áldozhatnak. 
 
A szentgyónás, szentáldozás egy komoly keresztény számára természetes, 
folyamatosan élek vele, megszakítás nélkül (rendszeresen). 
 
Elváltak, újraházasodottak külön téma. Bátran keressék plébánosukat, hogy 
tisztán lássák helyzetüket, helyüket az Egyházban. 
 
A betegek szentségét felvenni se halogassuk a „haldoklásig”. A szentírásban 
világosan benne van: ha beteg valaki köztetek, hívassa az egyház papjait… 

A KERESZTSÉG SZENTSÉGÉRŐL 
 
(Az Egyházi Törvénykönyvből – 
gyermekek keresztelése) 
 
849. kán. -- A keresztség a szentsé-
gek ajtaja, mely tényleges alakjában 
vagy legalább vágy formájában 
szükséges az üdvösségre; általa az 
emberek megszabadulnak a bűnök-
től, Isten gyermekeivé születnek 
újjá, és eltörölhetetlen jeggyel Krisztushoz hasonlóvá válva az egyház tagjai 
lesznek. 
 
851. kán. -- A keresztség kiszolgáltatását kellőképpen elő kell készíteni; tehát: 
a megkeresztelendő gyermek szüleit és azokat, akik a keresztszülői feladatot 
fogják magukra vállalni, megfelelően meg kell tanítani ennek a szentségnek a 
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jelentésére és a vele járó kötelezettségekre; a plébános személyesen vagy más 
útján gondoskodjék arról, hogy a szülőket -- több családot is összegyűjtve, és 
ahol lehet, meg is látogatva őket -- lelkipásztori buzdításokkal, sőt közös 
imádsággal is kellően felkészítsék. 
 
855. kán. -- A szülők, a keresztszülők és a plébános ügyeljenek arra, nehogy a 
keresztény érzülettől idegen nevet adjanak. 
 
857. kán. Szabálynak kell tekinteni, hogy a felnőttet saját plébániatemplomá-
ban kereszteljék, a gyermeket pedig szüleinek saját plébániatemplomában, 
hacsak megfelelő ok mást nem tesz indokolttá. 
 
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 előtt forduljanak a plébánoshoz, hogy gyermekük számára kérjék a 
szentséget, és hogy erre kellő felkészítést kapjanak. 
 
868. kán. Ahhoz, hogy a gyermeket megengedetten kereszteljék meg, szüksé-
ges: 1. hogy a szülők, illetve legalább egyikük, vagy az, aki törvényesen he-
lyettesíti őket, beleegyezzék; – hogy megalapozott remény legyen a katolikus 
vallásban való nevelésre; ha ez teljesen hiányzik, a keresztséget a részleges jog 
előírásai szerint halasszák el, értesítve a szülőket ennek okáról. 
 
A KERESZTSZÜLŐK 
 
872. kán. -- A keresztelendőnek, amennyiben lehetséges, adjanak keresztszü-
lőt; ennek feladata, hogy a felnőtt keresztelendőnek a keresztény beavatásban 
segítségére legyen, a keresztelendő gyermeket pedig szüleivel együtt a ke-
resztségre bemutassa és azon fáradozzék, hogy a megkeresztelt a keresztség-
nek megfelelő keresztény életet éljen, és az ezzel járó kötelességeket híven 
teljesítse. 
 
873. kán. Csak egy keresztapát vagy egy keresztanyát vagy egy keresztapát és 
egy keresztanyát alkalmazzanak. 
 
874. kán. Ahhoz, hogy valakit a keresztszülői tisztség vállalására engedjenek, 
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szükséges: hogy maga a keresztelendő vagy ennek szülei, illetve az, aki őket 
helyettesíti, vagy ezek hiányában a plébános vagy a szentség kiszolgáltatója 
jelölje ki, és hogy alkalmas legyes és szándékozzék is ezt a tisztséget viselni; – 
tizenhatodik életévét betöltött személy legyen, hacsak a megyéspüspök más 
kort nem állapított meg, vagy megfelelő okból a plébános vagy a kiszolgálta-
tó úgy nem látja, hogy kivételt kell tenni; – katolikus, megbérmált és a leg-
szentebb oltáriszentséget már magához vett személy legyen, s éljen a hithez 
és a vállalandó tisztséghez méltó életet; – ne kösse semmilyen törvényesen 
kiszabott vagy kinyilvánított kánoni büntetés; – ne legyen a keresztelendő 
apja vagy anyja. – Nem katolikus egyházi közösséghez tartozó megkeresztelt 
személy csakis egy katolikus keresztszülővel együtt és csak, mint a kereszt-
ség tanúja fogadható el. 
 

Természetesen felnőtteket is szívesen fogadunk és segítünk a felkészülésben! 

JEGYESEK, HÁZASSÁGRA KÉSZÜLŐK 
 

Ferenc pápa: A családban megélt szeretetről kezdetű apostoli buzdításában 
részletes útmutatást ad a 205-216. pontokban. Pl.: 
 

- segíteni kell a fiatalokat a házasság értékének és gazdagságának fel-         
fedezésében. 
 

- elhívom a keresztény közösségeket, ismerjék föl, hogy a jegyesek szeretet-
útjának a kísérése számukra is jó. 
 

- meg kell találni a módját, hogy a misszionárius családok, a jegyesek család-
jai és különböző lelkipásztori munkatársak segítségével olyan távolabbi felké-
szítést kínáljunk fel, amely tanúságtételben és közelségben gazdag kíséréssel 
érleli szeretetüket. 
 

- a jegyeseket ösztönözni és segíteni kell abban, hogy kimondják, mit várnak 
egy esetleges házasságtól: mit gondolnak a maguk módján a szeretetről és az 
elköteleződésről, mi az, amit a másiktól várnak, miféle közös életet szeretné-
nek megtervezni. 
 

- sajnos sokan úgy érkeznek az esküvőre, hogy nem ismerik egymást. 
 

- kedves jegyesek, legyen bátorságotok ahhoz, hogy mások legyetek, ne en-
gedjétek, hogy felfaljon benneteket a fogyasztói, látszatokból épülő             
társadalom! 
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KISGYERMEKEK A SZENTMISÉN 
 

E témát is sokan ismerik, mert 
már sokszor átbeszélgettük a kis-
gyermekesekkel, a képviselőtes-
tülettel, hitoktatókkal, keresve a 
legoptimálisabb megoldást 
(tökéletes, és mindenkinek tetsző 
nincs!), amikor szükséges volt, 
tájékoztattuk az „illetékeseket”.  
 

A lényeg: 
- nagyon örülünk a kisgyermekes családok jelenlétének templomunkban, 
- fontos, hogy a szentmise Jézus-centrikus, ne pedig gyerek-centrikus      
legyen… (ne játszótér, ne étkezde, stb.), erre neveljük magunkat és gyerme-
keinket is, 
- az új családokat szívesen tájékoztatjuk külön, részletesen is ezekről, hiszen 
készült erre „szabályzat” is, de a faliújságunkon is olvashatunk róla. 

- a közvetlen előkészületben fontos tanítani a jegyeseket arra, hogy mélyen 
éljék át a házasságkötés szertartását. 
 

- nem volna jó, ha a jegyesek úgy érkeznének az esküvőre, hogy nem imád-
koztak együtt, egyik a másikért, kérve Istentől a segítséget, hogy hűségesek 
és nagylelkűek lehessenek. 
 

Íme egy pár kiragadott gondolat. Ezért is fontos a hosszabb, alaposabb felké-
szülés (nem pedig a „hányszor kell jönni?” – minimumra törekedni). 
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Valaki 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy ember, név szerint: 
Mindenki, Valaki, Bárki és Senki. 

Egy szép napon szóltak Mindenkinek, hogy akadt egy fontos munka,  
sürgősen meg kell csinálni. 

Mindenki biztos volt benne, hogy Valaki megcsinálja. 
Bárki megcsinálhatta volna, viszont Senki se csinálta meg! 

Valaki dühös lett emiatt,  
mivel ez Mindenki dolga lett volna. 

Mindenki úgy gondolta, hogy Bárki megcsinálhatná, 
és Senki nem vette észre, hogy Mindenki kerüli a munkát. 

Végül Valaki lett, akit Mindenki okolt, 
amiért  Senki nem csinálta meg azt, 

amit Bárki megtehetett volna. 

 

Hála Istennek, mindig van Valaki, aki ÉSZREVESZI vagy kérdezi, hogy mit 
lehet tenni saját otthonunkért (templom, plébánia)! – Vannak mindig egy pá-
ran, akik felkínálják segítségüket (fizikai-szellemi-lelki munka, anyagi támo-
gatás, szolgálatok, ebéd-meghívás, stb.) Isten fizesse meg!  Károly a. 

AKLI ISTVÁN egyházi adószedő testvérünk 
szeptember 1-től saját kérésére abbahagyja az 
egyházi adó beszedését, korára és betegségé-
re való hivatkozással. A plébánosnak átadott    
levelében köszöni Istennek és a plébániai közös-
ségnek a 25 év munkáját, amelyet örömmel és  
szeretettel végzett.  
 
 
 

– Természetesen mi is köszönjük neki áldozatos 
munkáját, hiszen óriási szolgálatot végzett  
plébániánknak…! Isten fizesse meg bőségesen!  
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Önkéntes egyházi hozzájárulás 

Az egyház elsődleges célja az evangélium hir-
detése és az emberek üdvösségének szolgálata. 
Ez lelki feladat. De mint minden közösségnek, 
céljai eléréséhez szüksége van intézményekre 
is. Az egyház felépít és fenntart templomokat, 
plébánia épületeket, szervez közösségi progra-
mokat, működtet szociális akciókat. Ezek anya-
gi teherviselése valamennyiünkre hárul. 
 Ma Magyarországon a katolikus plébániák nem kapnak állami forrásból 
rendszeres támogatást. Az egyházközséget (a „helyi egyházat”) a területükön 
élő hívek alkotják és ők is tartják fenn adományaikkal. Ennek három alapvető 
módja van: a perselypénz, az „önkéntes egyházi hozzájárulás” (régen 
„egyházi adónak” nevezték), valamint az adomány. 
 A perselypénz főként a templom szükségleteit fedezi (rezsiköltség, liturgi-
kus kellékek, takarítószerek stb.). Az önkéntes hozzájárulás a plébániának, 
mint intézménynek a kiadásait: személyi kiadások (papok, munkatársak, ki-
segítők ellátása), dologi kiadások (közüzemi befizetések, fogyó anyagok, fel-
szerelések, javítások költségei), közösségi programokhoz való hozzájárulások 
(kirándulások, zarándoklatok, lelkigyakorlatok, nyári táborok). Az adomá-
nyok pedig általában konkrét cél, illetve beruházás megvalósítását teszik le-
hetővé (túl a mindennapi fennmaradási kiadásokon). 
 A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ajánlása és kérése is a hívek felé, 
hogy lehetőségeiknek megfelelően a havi nettó jövedelmük (fizetés, nyugdíj, 
ösztöndíj, stb.) legalább 1 %-val járuljanak hozzá az egyházközségük fenntar-
tásához. Természetesen ennél kisebb összeget is köszönettel fogadunk. Tudni 
kell, hogy ez nem azonos a személyi jövedelemadóból (SZJA) felajánlható 1 %
-kal, melyet a központi egyházi intézmények /katolikus iskolák, szociális    
otthonok, stb./ fenntartására és felújításra fordítanak. 
 A hozzájárulás lehetőségei mely befizetésére akár évente több részletben 
is lehetőség van:  
♦ Kézpénzes vagy bankkártyás befizetés nyugta ellenében a plébánia irodában. 
♦ A plébánia bankszámlájára átutalással (kérjük, tüntesse fel hogy milyen 

célra utalja a pénzt (egyházi hozzájárulás vagy adomány). Plébániánk 
bankszámlaszáma: CIB 10701049-47209503-51100005   

♦ Mivel egyházi adószedőnk már nincs, kérésre csekket küldünk az idős 
vagy mozgásukban korlátozott testvéreink számára. 

♦ A templomból és az irodából a kihelyezett csekkek is elvihetők.  
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SZEPTEMBER 
 

11. Hittan évnyitó szentmise      
      (Veni Sancte) 
22. Búcsú előkészítő megbeszélés 
24. Templom nagytakarítás 
25. Szentírás vasárnapja 
 
 

 
OKTÓBER 

 

1.  Templombúcsúnk -  
Rózsafüzért Imádkozók VII.  
Országos Találkozója templomunkban 
2. Termény-áldás 
7. Rózsafüzér Királynője ünnepe 
8. Zarándoklat Szombathelyre 
23. Missziós vasárnap 

 

A ne�ó jövedelem (Ft) Befizetendő  

éves összeg (Ft) havonta évente 

25 000 300 000 3 000 

50 000 600 000 6 000 

75 000 900 000 9 000 

100 000 1 200 000 12 000 

125 000 1 500 000 15 000 

150 000 1 800 000 18 000 

200 000 2 400 000 24 000 

250 000 3 000 000 30 000 

300 000 3 600 000 36 000 

400 000 4 800 000 48 000  

Az Egyházközség plébánosa és Képviselőtestülete bízik a Hívek nagylelkű 
adakozásában. Kérjük azon Híveink támogatását is, akik a közelmúltban köl-
töztek Egyházközségünk területére. Szent Pál szava mindenkihez szól: 
„Mindenki úgy adjon, amint szívében elhatározta. Az Úr elég hatalmas ahhoz, hogy 
gazdagon viszonozza nagylelkűségeteket.” (vö. 2 Kor 9, 7-8). 
 

Az önkéntes egyházi hozzájárulás ajánlott 1%-os mértékét bemutató segédlet: 

 

NAPTÁRUNKNAPTÁRUNKNAPTÁRUNKNAPTÁRUNK    
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ÖRVENDETES 

VILÁGOSSÁG 

FÁJDALMAS 

DICSŐSÉGES 
- 

 

 

A plébános imaszándékai a rózsafüzér csoportok részére 

Imádkozzunk! 

A PÁPA SZEPTEMBERI EVANGELIZÁCIÓS IMASZÁNDÉKA:  
Hogy a keresztények a szentségek vétele és a Szentírásról való elmélkedés 
által egyre inkább tudatában legyenek evangelizációs küldetésüknek. 

 

 

ÉLETIGE SZEPTEMBER: „Minden a tietek. Ti azonban Krisztuséi vagytok, 
Krisztus pedig az Istené.” (1Kor 3,22–23) 

 
 

Molnár Tibor - Stockinger Edina 
Bőjthe Máté - Pintér Krisztina 

Soltész A8 rpád - Réz Dóra Mária 
Szabó Bence  - Lelovics Anikó 

Mühl Rudolf - Kádár Beáta 

SZEPTEMBER 

ÖRVENDETES 

VILÁGOSSÁG 

FÁJDALMAS 

DICSŐSÉGES 
- 

 

OKTÓBER 

 
 

Abonyi Csaba 
Abonyi Csongor 
Maszlik Ingrid 
Busi Frigyes 
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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 kedd, péntek és vasárnap   
17 óra, ill. a hónap első vasárnapján   

a délelőtti szentmise előtt ¼ 10-től  

 

G��������:  

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

 

Köszönettel fogadjuk, ha 200	Ft 
adománnyal hozzá tud járulni  

újságunk előállítási költségeihez. 

 

 

HÉTFŐ: 8:00 – 10:00 óráig 
KEDD: 10:00 – 12:00 óráig      
SZERDA: 15:30 – 17:30 óráig 

PÉNTEK: 15:30 – 17:30 óráig 
 

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

THIJKKL LMNHOPJQLRS 
Címünk: 1146 Budapest, Thököly út 56. 

Honlapunk:  
 

Bankszámlaszámunk:  
 

 CIB 10701049-47209503-51100005 

 

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.)	
	

VTUJOMTV de. 10 óra 

   

THIJKKL UWXMYPLUZS: 
 
 
 

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

 
 
 
 

 

 

Urnalátogatás 
A szentmisék előtt és alatt 

 

 

 

SZENTMISÉK RENDJE 
 

Az Irgalmasság kapuja ikon 

 

 

 

PLÉBÁNIA IRODA 
 

 

URNATEMETŐNK-
BEN 
- korlátozott számban - 

3 személyes urnafülkék  
vásá-

 


