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HÚSVÉTI ÖRÖMHÍR
Ebben a hónapban minden keresztény Jézus halálának és föltámadásának titkát
ünnepli. Legyen ez alkalom arra, hogy újra lángra lobbantsuk hitünket Isten szeretetében, aki lehetővé teszi, hogy a fájdalmat szeretetté alakítsuk. Minden elszakadás, elválás, kudarc, sőt még a halál is, fény és béke forrása lehet számunkra is. Minden élethelyzetben legyünk biztosak Isten közelségében, és ismételjük mi is bizalommal az emmauszi tanítványok kérését:
„Maradj velünk, mert esteledik.”!
„Ő jelen van mindabban, aminek fájdalom íze van. (…) Törekedjünk
tehát felismerni Jézust minden aggodalomban, az élet megpróbáltatá-

saiban, minden sötétségben, saját tragédiánkban és másokéban,
a körülöttünk élő emberiség gyötrelmeiben.
Ő ott van ezekben,
mivel magára vette
mindegyiket.
Jézus, az Isten-ember
azért, hogy feltétlenül
azonosuljon
mindannyiunkkal
saját
helyzetünkben, szabadon elfogadta, hogy hozzánk hasonlóan megtapasztalja
a fájdalom sötétségét. A testi fájdalmat, de a belső fájdalmat is: barátai megtagadták, és még Istentől is
elhagyatva érezte magát,
akit mindig Atyjának nevezett. Mivel rendíthetetlenül bízott Isten szeretetében, legyőzte ezt a hatalmas fájdalmat, újra
rábízta magát, tőle pedig
új életet kapott (az áprilisi
életige-magyarázatból).
Így a Húsvét nemcsak
háromnapos ünnep, hanem egész éves és egész életre szóló! A húsvéti titok
(szenvedés, halál, feltámadás) jó megélése ad értelmet földi életünknek, kulcs
a fájdalmak, szenvedések „értékesítéséhez”, így élhetjük át a feltámadás örömét, akár naponta. Ebben segít a szentmise („a keresztáldozat megújítása”,
Jézussal való átélése), ill. a szentségekhez járulás is. Ezért nagy ajándék, hogy
keresztények lehetünk, mert ilyen „recept”, gyógyszer, megoldás van a kezünkben Jézus, illetve az Egyház ajándéka által.
Sok kegyelmet kívánok a húsvéti titok átéléséhez!
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Húsvét vigíliája
Húsvét vigíliája (lat. vigilia paschalis): húsvét éjszakája, a húsvéti szent
háromnap középpontja, a „vigíliák anyja” (nagyszombat). - Az ünneplés tárgya a világosság győzelme a sötétség, az élet győzelme a bűn és a halál fölött.
Ez a győzelem a kereszten született, a kereszthalál és a föltámadás egymásba
fonódik az ünneplésben, főként a keresztelés szertartásában. Az ősegyházban
húsvétkor volt a keresztelés éjszakája, amikor a megkereszteltek meghalnak és
életre támadnak Krisztussal, Krisztus által és Krisztusban. A keresztség e kegyelme minden húsvéton megújul minden megkereszteltben.
Liturgiájának fő részei a II. Vatikáni Zsinat után:
1. a húsvéti fény megáldása, 2. húsvéti
örömhirdetés (Exsultet), 3. ószövetségi
olvasmányok, 4. a szentmise kezdete, 5.
keresztvíz-szentelés és keresztségi szertartás, 6. a szentmise folytatása…
Ma előírás, hogy a vigília egész szertartását húsvétvasárnapra virradó éjszaka kell végezni úgy, hogy egyrészt
nem kezdjük el az éj beállta előtt, másrészt be kell fejezni a vasárnap hajnala
előtt. (…) A pap az egész szertartást
fehér miseruhában végzi, a segédkezők is fehér ruhát öltenek. A húsvéti vigílián részt vevő hívők számára elegendő számú gyertyáról kell gondoskodni…
Szent jelei:
a) a fény, amellyel Krisztus föltámadása bevilágítja ezt az éjszakát. A tűzszentelés szertartása, a húsvéti gyertyának és a hívek
gyertyáinak meggyújtása, valamint a
templom teljes kivilágítása jelzik Krisztus
világosságának szét-áradását.
b) a szó, Isten igéje, amely az ószövetségi előképekben és az Újszövetség beteljesedésében adja elénk megváltásunk nagy művét.
c) a víz, mely a Krisztus halálából és föltámadásából fakadó élet és kegyelem jele és a keresztség anyaga. A keresztség liturgiája és a keresztségi ígéret megújítása tudatosítani akarja, hogy Krisztussal együtt nekünk is meg kell halnunk a bűnnek, és vele együtt föltámadva Istennek kell élnünk.
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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d) a kenyér és a bor: az eukarisztikus ünneplésben anyaga és eszköze Krisztus halálának és föltámadásának, hiszen a szentmise a húsvéti misztérium szentségi
megjelenítése. (…)
1) A fényünnepség (lucernarium) a
húsvéti vigília ünnepélyes megkezdése. A templomban eloltanak minden
fényt. A tűzszentelést a templomon
kívül, ha ez nem lehetséges, a bejárat
belső oldalánál végzik. A pap odavonul az asszisztenciával, melynek egyik
tagja a húsvéti gyertyát viszi. A tűzről,
annak megáldása után, meggyújtják a
húsvéti gyertyát. Ahol nincs lehetőség
tűzgyújtásra, ott köszöntés és bevezető szavak után a húsvéti gyertya meggyújtásával kezdődik a húsvéti vigília szertartása. A szokásos jelek beírása és a
tömjénszemek beillesztése a húsvéti gyertyába már nem kötelező, de végezhető. (Az öt tömjénszem Jézus megdicsőült öt szent sebét jelképezi.) A Lumen
Christi (ʹKrisztus világosságaʹ)
éneklése először a bevonulás
kezdetén hangzik el, második
alkalommal mindannyian meggyújtják gyertyájukat a húsvéti
gyertyáról, végül az oltár előtt a
harmadszori énekléskor a templom valamennyi fényforrása kigyullad. A húsvéti gyertyát a
diakónus viszi (ha van), és ő
énekli a Lumen Christit és az
Exsultetet. (…)
Ha nincs diakónus, a pap énekli. Az Exsultet éneklése alatt mindenki áll, kezében égő gyertyával.
2) Igeliturgia.
A húsvéti vigília teljes igeliturgiája 7 ószövetségi olvasmányt, szentleckét és
evangéliumot tartalmaz. A 7 ósz-i olvasmány közül hármat (indokolt esetben
legalább 2-t) föl kell olvasni. Nem hagyható el a Kiv. 14 (a választott nép
Egyiptomból való kiszabadulása, amely a húsvét ósz-i előképe). Az egyes olvasmányokat zsoltár v. rövid csend, majd az egyes olvasmányok tipológiai
értelmét és mondanivalóját kifejezésre juttató könyörgés követi. Az oltár gyertyáinak meggyújtása után a celebráns ünnepélyesen intonálja a Glóriát, s mielőtt a nép átvenné, megszólal az orgona és a csengettyű, zúgnak a harangok.
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A könyörgést szentlecke, majd ünnepélyes alleluja követi. Evangélium olvasásra végezhető füstölés, de égő gyertyákat nem kell vinni. Homília lehet,
hitvallás azonban nincs, mert pótolja a
keresztségi ígéret megújítása.
3) Keresztségi liturgia.
A pap a segédkezőkkel a keresztelőkúthoz megy… A keresztvíz megáldása
előtt elhangzik a Mindenszentek litániája, majd a pap megkereszteli a keresztelendőket… A jelenlévők (kezükben
égő gyertyával) megújítják keresztségi
fogadalmukat, a pap szenteltvízzel
meghinti őket, és az egyetemes könyörgésekkel fejeződik be a 3. rész. A megszentelt keresztvizet lehetőleg meg kell
őrizni az egész húsvéti idő alatt, és ezt
kell használni kereszteléseknél, hogy
nagyobb hangsúlyt kapjon a keresztség
szentségének a húsvéti misztériummal
való kapcsolata.
4) Az Eucharisztia liturgiája.
Az áldozati adományok előkészítésétől
a szokott módon folytatódik a szentmise… majd következik a megkereszteltek elsőáldozása!
(A Magyar Katolikus Lexikonból)

Pilinszky János:
Harmadnapon
És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek
És szél támad. És fölzeng a világ.

Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szive Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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A HÚSVÉTI SZENT HÁROM NAP ÜNNEPLÉSE
NAGYCSÜTÖRTÖK (ápr. 13.)
De. 10 órakor krizmaszentelési mise (papi
ígéretek megújítása) a Bazilikában.
Templomunkban este 6 órakor mi is
megkezdjük a húsvéti SZENT HÁROM
NAP ünneplését plébániai közösségünk
közös miséjével (Különösen is tudatosítjuk
- hálatelt szívvel - az Eucharisztia
(szentmise, szentáldozás!) és a papság megalapítását, valamint Jézus új parancsát:
„szeressétek egymást...!” (lábmosás)!
Szentmise után egyórás közös és egyéni szentségimádásra vagyunk hivatalosak! Jézus mondja: „Egy óra hosszát sem tudtok virrasztani velem?” (Mt 26,40) A templomból a plébániára jövünk, szeretetlakoma keretében - így is ünnepelni az utolsó vacsora eseményeit: testvéri szeretet, Oltáriszentség
alapítása, papság stb. Majd kb. 21.30-tól keresztút - a plébániától a Regnum
kereszthez (gyertyákat hozzunk!).
NAGYPÉNTEK (ápr. 14.)
Ezen a napon sehol a világon nincs szentmise! Szigorú böjt van! Egész nap
arra az áldozatra emlékezünk, ami által hitünk szerint a megváltás valósággá lett. Jézus Krisztus irántunk való szeretetből az életét adta, hogy reményünk legyen az örök életre.
Reggel 8 órakor közös keresztúti ájtatosságot végzünk. Gyónási lehetőség is lesz.
9-kor elsőáldozók gyónása.
Du. 3-kor az irgalmasság rózsafüzérét
imádkozzuk a szentsírnál — amely az esti
szertartásig látogatható.
Este 6-kor kezdődik az Úr szenvedésének
emlékezete, melynek fő részei:
I. Igeliturgia (passió)
II. Hódolat a Szent Kereszt előtt
III. Szentáldozás
6
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NAGYSZOMBAT (ápr. 15.)
Reggel 8 órakor közös ima (zsolozsma),
majd egész nap nyitva van a templom,
egyéni lehetőség „virrasztani” Jézusnál
(Szentsír-látogatás). Így is kifejezhetjük iránta való szeretetünket, hálánkat.
A HÚSVÉTI VIGÍLIA szertartása
este 8 órakor kezdődik.
A szertartás főbb részei:
I. Ünnepélyes kezdet - Tűzszentelés, a
húsvéti gyertya bevitele a
templomba, húsvéti örömének.
II. Igeliturgia - Olvasmányok,
Dicsőség, Alleluja…
III. Keresztségi liturgia - Litánia, keresztvízszentelés, keresztelő, keresztségi fogadás megújítása
IV. Az Eucharisztia liturgiája - a felajánlással folytatódik a (húsvéti) feltámadási, allelujás szentmise.
—A szentmise végén ételszentelés lesz, majd szeretetvendégség a plébánián.
HÚSVÉTVASÁRNAP (ápr. 16.)
De. 10-kor szentmise és KÖRMENET,
melyre plébániai közösségünk aprajanagyja hivatalos!
Felelevenítve a régi hagyományt: a
környező utcákon (Cházár András utca
- Abonyi utca - Szabó József utca - Thököly
út) körbe hordozzuk a Feltámadt Jézust, így
is tanúságot téve hitünkről!
- Szentmise este 6-kor is lesz.
HÚSVÉTHÉTFŐ (ápr. 17.)
Szentmisék: de. 10-kor és este 6-kor.

KRISZTUS FELTÁMADT,
ALLELUJA!
MEGHÍVÓ
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Keresztségre készülve
Öt katekumen készült hosszú hónapokon át a beavató szentségek felvételére.
Húsvét éjszakáján nyerik el a keresztséget. Készületükről, életükben megtapasztalt változásokról kérdeztük őket a nagy nap előtt.
Farkas Marianna
Nagy szemekkel figyelem, hogy mostanában épp ki is vagyok
én, mintha változnának énem határai, tágulnak. Majdnem
minden ugyanaz és mégis más. Ugyanaz a családom, lakó- és
munkahelyem, ugyanaz a létállapotom, mint eddig, de mégis
más. Egy lét feletti létbe kerültem, ami belülről tart. Megtart és
épít. Mintha készülődne bennem és körülöttem valami. Odabent a mélyben nagy-nagy öröm és béke van, de a felszín még
sokszor szűk és zavaros. Jobb akarok lenni. Tudatosabban
törekszem a jóra. Imádkozom, beszélgetek Jézussal és a Szentlélekhez, meg a
Szűzanyához is fordulok. Jézust keresem a napjaimban, hol és mikor találkozhatok Vele. Ha rátalálok, könnyebb leszek és örömtelibb még akkor is, ha baj
van. Ha elfeledem és nem keresem, elönt a szomorúság. Felfedeztem, hogy az
a bizonyos keskeny út, nem magányos út és nem is egyedül megyek rajta, hanem sokakkal, a plébániai közösséggel is együtt. Szeretek hittanórákra járni,
még akkor is, ha gyávaságból nem beszélek vagy csak azért, mert üres vagyok, de mindig kapok valamit Jézusból. Legnagyobb ajándékom a szentmisék, hogy én is dicsőíthetem Istent, hogy érzem és tudom, Hozzá tartozom.
A katekumenátus keresztútját járom. Le nem győzött sötétségeimet cipelem Jézushoz, hogy bontsa le rólam. Csodálatos dolog tudni, hogy Jézus engem is akar. Zárt gubómból, a rám rakódott kemény rétegekből bontogat,
mert fontos vagyok neki olyannyira, hogy szeretet-szövetséget köt velem, testét-vérét adja. Feltarisznyál egy olyan kinccsel, amit kötelességem továbbadni,
Jézust a templomból kivinni azokhoz, akik még nincsenek itt. Hiszem, hogyha
részesülök a szentségekben, Jézus oly erősen él majd bennem, hogy sötétségeimből fény lesz.
Herceg József
Egyre jobban érezzük, hogy itt a húsvét. Nemcsak az időjárás
melegedett, hanem a mi szívünk is egyre forróbb. Megváltoztunk az egy évvel ezelőtti állapotunkhoz képest, az életünk
hangsúlyos pontjai módosultak. Kaptunk egy igazi, valóságos
igazodási pontot Krisztus személyében. A legutolsó mise közben is azon gondolkoztam, hogy Jézussal már van egy olyan
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szerető és szelíd pont az életünkben, aki végigkísér bennünket, akihez bizalommal lehet fordulni, és aki nap mint nap velem lehet a teste és a vére által.
Jézus tanításai rövidek, egyértelműek, néha meghökkentőek, de soha nem
bántók vagy sértők. Az ige kardjával sohase ütött, vágott. Úgy érezzük, hogy
ezekkel igékkel minket is a helyes út irányába terel. Örülünk, hogy felnőttként,
saját döntésük alapján élhetjük át ezt a csodát, így mi a teljes tudatunk birtokában élvezhetjük a katekumenátus minden egyes percét.
Az istenkapcsolat kifejezés fontos pontjára világít rá a hitünknek. Nekem személyes kapcsolatom van a munkatársaimmal, a boltban dolgozó emberekkel,
az ügyfelekkel, és persze a családommal is. Az emberi kapcsolat itt azt jelenti,
hogy nagyon közvetlen kontaktus alakulhat ki ezekkel az emberekkel, beszélgethetünk egymással, megérinthetjük egymást, néhány emberrel szoros lelki
kötődés is kialakult. A felkészülés ezen kezdeti időszakán túl úgy érzem, hogy
most már Jézussal és rajta keresztül Istennel is kapcsolatom van. Jézussal a
Biblián keresztül kommunikálok, illetve ő szól hozzám az Evangélium által is.
Keresztényként Jézus a barátunk, a szerelmünk, az Istenünk, a pásztorunk,
éltető erőnk, az istenkapcsolatunk.
Nagyon jó érzés, hogy ott vannak nekünk Károly Atya és segítői, akik hisznek
az Örök Atyánkban, és közvetítik, magyarázzák számunkra azt. Nagy öröm
hogy hisznek bennünk is, hisznek abban, hogy jó tagjai lehetünk a közösségnek, olyanok, akik építik és ápolják a tíz éve a „hamvaiból”l felépített közösségi életet.
A keresztelés és vele együtt az elsőáldozás az életünkben egy jelentős állomás,
elképzelhetetlenül szép és megható kezdete egy egész életre kiható folyamatnak. Nincs a földi életben annál nagyobb áldás, mint az első találkozás Jézus
Krisztus szent testével. Átélhetjük azt a szent csodát, ami az Oltáriszentségben
jelen van. Nagy öröm, hogy most már lassan mi is beállhatunk az áldozók sorába, bűneink megbocsátást nyernek, és a szent gyónással magunk is folyamatosan kérhetjük bűneink bocsánatát. Bár még nem vagyunk a célegyenesben,
de már felvettük a hátizsákunkat, megpakoltuk szeretettel és megbocsátással.

Kovács Borbála
Sokat gondolok a keresztelőre, nagyon várom már és nagyon
hálás vagyok érte. Nagy ajándék. Nagyon sokat mélyült az Istennel való kapcsolatom. Most már tényleg Ő a legjobb barátom, a Mindenem. Sokkal többet imádkozok és úgy érzem bármi, amit csinálok azt nem egyedül teszem, hanem Vele. Hogy
soha nem vagyok egyedül. Sokkal többet ad, mint bárki vagy
bármi más. Túl jó, ahhoz képest, hogy mennyiszer nem Őt választottam, hányszor nem az Ő útját jártam. Hálás vagyok,
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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hogy ennyi kegyelemmel megáld! Minden probléma eltörpül Mellette. Kit
érdekel? Jöhet bármi, amíg Istent választom és kitartok Mellette, addig nem
számít. Tovább léphetek, letehetem minden bűnömet, minden fájdalmamat
Nála és új esélyt kapok. Újabb részt ad Magából az elsőáldozással, újabb kegyelmet. És erőt, hogy végig kitartsak Mellette, hogy Őt és a többi embert szolKovács Orsolya
A keresztségre való felkészülés elsősorban a rendszeres misére
járást hozta az életembe. Egy misén részt venni csodálatos dolog. Az ember feltöltődik és boldogabban jön ki a templomból.
Jézus tanításait is és az egyházat is jobban megismertem. A
keresztelőt már nagyon várom, mert végre „hivatalosan” is Isten gyermeke lehetek. Ez a tudat erőt ad, hogy egyre jobb és
Istennek tetszőbb próbáljak lenni. A bűnbocsánat által pedig az,
hogy letehetem Isten elé a bűneimet és nem kell tovább hordoznom őket, ez felfoghatatlanul nagy ajándék, amit azt hiszem az első gyónás
alkalmával fogom csak tudni igazán megérteni.

Imádkozzunk a keresztelésre készülő testvéreinkért!
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BÁNATIMA
Szerető Atyám, bánom, ha bármilyen módon is megbántottalak Téged, akár
tudatosan, akár akaratlanul.
Vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel. Vétkeztem tettekkel és mulasztásokkal.
Eléd jövök és a mélységesen bánkódó szív kegyelmét kérem Tőled.
Te ismered legintimebb titkaimat. Ma feltárom előtted szívemet, és kérlek,
mutasd meg, mivel és hogyan akadályoztam meg szereteted kiáradását.
Bocsásd meg, Atyám minden bűnömet, vétkemet és bukásaimat. Minden
alkalmat, amikor letértem a helyes útról és nem az életet választottam mindezt őszintén fájlalom.
Bánom kishitűségemet, bánom, hogy félelemből és nem hittel cselekedtem,
nem hittem jóságodban, irántam való szeretetedben.
Bocsánatot kérek a tisztaság ellen elkövetett bűnökért. Mindennek hátat
fordítok és feléd fordulok.
Bánok minden bűnös viselkedést, amikor nem uralkodtam magamon.
Köszönöm Atyám, hogy megbocsátasz.
Bánom, hogy nem gondoskodtam fizikai és érzelmi egészségemről. Most
megígérem, hogy ezentúl ápolni fogom.
Bánok minden alkalmat, amikor másokat megsebeztem. Bánok minden
alkalmat, amikor loptam, hazudtam, csaltam vagy rászedtem másokat.
Lelkiismeret-furdalást érzek minden alkalomért, amikor nem segítettem
másokon vagy visszautasítottam őket, a hidegségért, minden tiszteletlen és
kellemetlen magatartásomért.
Sajnálok minden alkalmat, amikor pletykálkodtam, elárultam bizalmas titkokat és visszaéltem mások bizalmával.
Bánok minden irigységet, gyűlöletet, neheztelést, visszautasított bocsánatkérést, féltékenységet, kritizálást, ítélkezést, és bánom, hogy nem fogadtam el a
felkínált szeretetet vagy visszautasítottam a szeretet megnyilvánulásait.
Most pedig eléd helyezem életem azon területeit, melyeket leginkább
szégyellek előtted; azokat a területeket, amelyeket elrejtettem, ilyenek bizonyos személyes szokások, rejtett vétkek, sötét területek, melyeket korábban
visszautasítottam rád bízni. Uram, nem rejtek el többé semmit előled és magam elől sem. A mai nap szabadulásom és gyógyulásom napja.
Szerető Atyám, mi mást kellene még eléd tárnom? Mindezen megbántásokért ma bocsánatodat kérem. Elfogadom bocsánatod és immár megosztom
azt másokkal is. Ámen.
/Don Gabriele Amorth—Szabadíts meg! c. imakönyvéből/
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Nagyböj krumplileves ebéd
Március 26-án volt a már hagyománnyá vált
krumplileves ebéd a plébánián.
Közel nyolcvvanan gyűltünk össze mindenféle korosztályból: fiatalok, idősek, családok. Lehetőség volt arra, hogy együtt, plébániánk nagy családjának közösségében fogyasszunk el egy egyszerű ebédet, a vasárnapi ebédre szánt pénzt pedig a Karitász
számára adjuk, melyet rászoruló testvéreink
megsegítésére fordítanak. Nagyon jó alkalom volt az ismerkedésre is, kapcsolataink mélyítésére, egy jó beszélgetésre.
Összesen 103.500 Ft gyűlt
össze, köszönjük kinekkinek a részvételét és a
nagylelkű adományát.
Bőjthe Balázs és Bokros Vera
(Karitász csop.)
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Betegek szentsége
„Beteg valamelyiktek? Hívassa el az Egyház elöljáróit, és
azok imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó ima megszabadítja a betegeket, és az Úr
talpra állítja. Ha pedig bűnöket követett el, bocsánatot
nyer.” Jak 5,14
Április 23-án, az Isteni Irgalmasság Vasárnapján lesz
templomunkban a betegek szentségének kiszolgáltatása a 10 órai szentmisén. A szentség vétele kellő felkészülést igényel, jelentkezés Károly atyánál.
„E szent kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a
Szentlélek kegyelmével; szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged, és
erősítsen meg jóságosan!”
„Számomra mindig megható és megrendítő, amikor találkozhatom Jézus
ʺérintésévelʺ, amikor teljesen átölel irgalmával. Utána nem csak testi, hanem lelki
értelemben is mindig új erőre kapok keresztjeim, korlátaim elfogadásához. Örömmel
folytatom utamat!” /B.V./
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Konkrét szeretet
Még tavaly ősszel hallottam egy családról, kiket még életem korábbi szakaszából ismertem. Az ő életük maradt olyan, amilyen volt. Az én életembe pedig
belépett Jézus Krisztus, és lekezdtem a ROKI-ba járni.
Milyen gyorsan telik az idő. Először ősszel hallottam több rossz hírrel
együtt, hogy kézzel mosnak otthon, vagy pénzért mosodába viszik a ruhát.
Mert rossz a mosógép. Javíthatatlan. Emberek is vannak ilyenek, javíthatatlanok. A család nem gyakorolja katolikus hitét, és elég problémásan él. Az édesanya egy éve elhagyta a férjét, kilenc éves lányát, és 12 éves fiát. Az apa is
problémás, munka és gondolkodásmód terén. Az 57 éves nagymama, és a
hetven pár éves dédmama tartja össze a családot. Törődnek a mindennapokkal, a gyerekekkel. Először elfordítottam a fejem, nem az én ügyem. De januárban úgy gondoltam, kritizálással nem segítek.
A ROKI-soktól kértem segítséget, egy használt mosógépet. Nem ingyen,
félre volt rá téve egy összeg. Ketten ajánlottak fel használt mosógépet, pénzt
nem fogadtak el érte. A pénzt a javítási költségre a szerelőnek ajánlották. Sőt,
még a szerelőt is ők ajánlották. Amely ember még a szállítást is megoldotta.
Egy jelképes összegért. Így lett a családnak mosógépe, február 8-án. Mivel a
mosógép így harmadába került, így a gép mellé mosóport, a gyerekeknek pedig gyümölcsöt, és édességet is vittünk. Az ajtó sem volt, mint kint láttuk,
hogy a biztonsági ajtó kívülről nem zárható (a dédmama őrzi a földszinti lakást). Kiküldtem a szerelőt, aki zárhatóvá tette az ajtót. Aznap, február 8-án a
nagymama nem volt otthon. Mint kiderült, a postáról vitte el a mentő este,
infarktussal. Kétszer műtötték, mert az elsőt elrontották. De életben maradt.
Ez jó. De ez idő alatt, a család a dédmama nyugdíjából élt. Más jövedelem
nem volt. Csak a gyerekek után járó segélyek. Károly atya, anélkül, hogy a
családot, vagy a fejleményeket ismerte volna, a katolikus karitász nevében egy
hétvégi bevásárlás összegével segítette a családot, rajtunk keresztül. Mi egy
kisebb bevásárlást juttattunk ki. A többi pénzt a dédmama kezébe adtuk. Mivel tudtuk, hogy egy nyugdíjból két gyerek, és három felnőtt nehezen van
meg, még három csomagot juttattunk ki, értékelhető mennyiségben és minőségben. (Ha az embernek van minőségi étele, megfelelő mennyiségben, nyugodtabban néz szembe az élettel.) A katolikus karitász még kettő darab meleg
bakancsszerű cipőt is küldött az édesapának. Ami a februári mínusz 10 fokokban sokat ért (addig egy papírvékony nyári cipője volt csak.) A dédmama kapott egy rózsafüzért, és megmondtuk neki, hogy térjen vissza a templomba.
Fáradt, és csak panaszkodni jött be, saját szavai szerint. Megmondtam neki,
hogy ne csak panaszkodjon, merjen kérni is. A nagymama még mindig csak
önmagában hisz, ő mindig erős egyéniség volt. Az infarktus sem változtatta
14
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meg. Az édesapa, évek óta először folyamatosan dolgozik valahol, (van akinél,
egy hónap már eredmény) És olyan helyet talált, ahol ki is fizetik rendesen. És
nem csapják be (építőipar).
Ezt csak azért írom le, a dicsekvés minden kerülése által, mert szerintem
nem árt, ha elmondjuk, mit is csinálunk. Mert ehhez a családhoz önzetlen segítségnyújtási szándékkal, rajtunk katolikusokon kívül senki nem kopogtatott
be. Ahogy a dédmama mondta a lányának, ezek az emberek tényleg segítettek. —Balázs Attila—

Nagyböj lelkinapunk
„Van Mózesük és vannak prófétáik…”
A szombati lelkinapon számomra megfogalmazódott, hogy mennyi mulasztásom van, hányszor nem a jót választottam és milyen sokszor visszaéltem Isten
megbocsátó irgalmával. Délután pedig megnéztük azt a megrendítő filmet a
trappista szerzetesek életéről, hitéről és közösen vállalt vértanúságukról. Ez a
film is a hűségre figyelmeztetett, a szerzetesek nem menekültek el a közelgő
halál elöl, hanem maradtak, bevárták. Tudták, hogy nem hagyhatják cserben a
gondjaikra bízott embereket, a falu népét, barátaikat.
Elhatároztam, hogy most a nagyböjtben tudatosabban keresem mindenben
Isten akaratát és próbálom Jézus barátságát mindig észrevenni.

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Munkás Szent József nevében
Felemelő érzés, amikor közös cél érdekében, Munkás
Szent József nevében összegyűlünk a plébánián, templomban. és együtt tevékenykedünk. Szeretném ezúton is
megköszönni az időtöket, energiátokat!
Együtt építjük, szépítjük Krisztus Egyházát, titokzatos
testét, házát, plébániáját, hogy szép, jó, kényelmes, vonzó
legyen, számunkra is, és azok számára is, akiket az elvégzett munka gyümölcsével vonzunk a mi kis helyi Egyházunkba.
Akik nem voltak még, és érdekli őket, miről szól ez az egész, leírom pár
szóban: van egy listánk, amit a Plébános, Irodista,
Gondnok vezet a belső igények, fontossági sorrend
alapján. Mint korábban írtam, bárki jelenthet be
hibát, igényt, ha valami nem működik, javasolna
valami változtatást. A meghirdetett szombaton
(általában a hónapok második szombatjain) reggel
8-tól lehet jönni (később is). Mindenki választ megának a listáról tennivalót, és azt csinálja amihez
kedve van, vagy csak meglátja, hogy kosz van, és
takarít. Dolgozhat csendben, vagy másokkal együtt,
beszélgetve - megismerjük egymást, a saját tempójában. Nem sürgetünk senkit, ha nem lesz kész valami, akkor meglesz legközelebb. Délre elpakolunk,
és közösen ebédelünk,
majd elindulunk haza.
Tervben van, hogy a templomtakarítást összekössük
a Munkás Szent József alkalommal, hogy még többen legyünk. Minél többen
vagyunk, annál hamarabb tudjuk elvégezni a teendőket, vagy annál többet tudunk megcsinálni.
Buzdítok mindenkit, hogy ha, és amikor teheti,
jöjjön, sok szeretettel várjuk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Török Szabi (gondnok)
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Boldog Gizella-kör
A Boldog Gizella kör ebben az
évben is heti rendszerességgel
összejön hétfőn délelőttönként.
A kötés és horgoláson kívül
imában is hordozzuk egymást a
Rózsafüzér királynéja közben
járása által.
Három év alatt közösséggé váltunk. Boldog Gizella ünnepe
(május 7.) lett számunkra a
közösség ünnepe. Közösen veszünk részt a szentmisén, majd a plébánián
együtt ünneplünk agapéval. Öröm, hogy idősebb és fiatalabb testvérek egyaránt megtalálják a helyüket köztünk.
Az idén ágytakarók kötését
tűztük ki fő tevékenységünknek. Ehhez maradék
fonalakat használunk fel,
azonban a fonalunk már
fogytán van.
Ha valakinek van olyan
fonala, ami feleslegessé vált
(bármilyen színű jó), szívesen elfogadjuk a munkánkhoz. A sekrestyében vagy az
irodában lehet leadni, a Boldog Gizella kör részére.
Továbbra is várjuk az érdeklődő testvéreket, akik szívesen csatlakoznának
hozzánk. /Bágya Andrea/
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A fa mai jelenések 100. évfordulója
1917. május 13-án három gyermek egy kis nyájat őrzött a
Fátima kisváros melletti Cova da
Iria nevű helyen. A gyermekek
neve: Lúcia de Jesus dos Santos
(ekkor 10 éves, élt 2005-ig), unokaöccse, Francisco Marto (ekkor 9
éves, élt 1919-ig), unokahúga,
Jacinta Marto (ekkor 7 éves, élt
1920-ig). A déli rózsafüzérimádság után a közelükben levő kövekből kis házat építettek azon a helyen,
ahol ma a bazilika áll. Hirtelen sugárzó fényt láttak, amelyet villámnak véltek.
Elhatározták, hogy hazamennek, de rögtön egy második villám világította
meg a helyet kissé távolabb, lent, és egy kis tölgyfabokor felett – ahol ma a
jelenési kápolna áll – láttak egy hölgyet, aki elmondásuk szerint ragyogóbb
volt a Napnál és kezei között rózsafüzért tartott. A hölgy azt mondta a három
pásztorgyermeknek, hogy sokat kell imádkozniuk, és meghívta őket, hogy 5
egymást követő hónap 13. napján ugyanazon órában ismét jöjjenek Cova da
Iriaba. A gyermekek így is tettek, és a hölgy mind az ötször eljött hozzájuk.
Az utolsó jelenéskor, 1917. október 13-án az egyes becslésektől függően
30-70 000 ember volt jelen. A megjelenő hölgy azt mondta, ő a Rózsafüzér
királynője, és ezen a helyen állítsanak kápolnát a tiszteletére.
Szent II. János Pál pápa a Megváltás Szent Éve folyamán kifejezettebbé
akarta tenni az 1981. június 7-i, Fatimában 1982. május 13-án megismételt fölajánlást. 1984. március 25-én, megemlékezve Máriának az angyali üdvözlet
percében kimondott igen-jéről - lélekben a világ összes, előzőleg ʺösszehívottʺ
püspökével együtt - a pápa Mária Szeplőtelen Szívének ajánlotta mind az
embereket, mind a népeket az 1981-ben tett fölajánlás szavaival:
„Ezért, ó emberek és népek Anyja, te, aki ismered minden szenvedésüket és
reményüket, te, aki anyai szíveddel érzed a mai világban folyó összes harcot a
jó és a rossz, a világosság és a sötétség között, halld meg kiáltásunkat, melyet
a Szentlélektől indítva közvetlenül a te Szívedhez intézünk: öleld át az Anya
és az Úr Szolgálóleánya szeretetével emberi világunkat, melyet - az emberek
és népek földi és örök sorsa miatti nyugtalansággal - fölajánlunk és neked
szentelünk. Különösen neked ajánljuk és szenteljük azokat az embereket és
nemzeteket, melyeknek különlegesen szükségük van erre a fölajánlásra és
neked szentelésre. »Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja! Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején!«”
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Családcsoport
Családcsoportunk a Mátyus család kezdeményezésére alakult és három éve
találkozik havi rendszerességgel. Közösségünket a Bedő, Mátyus, Kutasi és
Németh házaspár alkotja. Érdekes és izgalmas kaland találkoznunk, mert nagyon különböző adottságokkal és érdeklődéssel rendelkezik valamennyi család a közösségünkben, mégis nagyon egymásra hangolódók, szeretettel teliek
a találkozásaink. Eleinte a vasárnapi 10 órai szentmisék után jöttünk össze
gyermekeinkkel együtt. Ezeknek a találkozásoknak a közös ebéd volt a fő motívuma és sokszor a témára, imádságra már nem marad idő, energia.
Más családcsoportok ösztönzésére múlt év szeptemberétől lehetőleg vasárnap délután találkozunk, hogy ne menjen el idő a közös étkezéssel és a lelki
táplálékra is maradjon idő. Korábban nehezen találtunk közös témát, ezért
kapóra jött az év elején a RoKi listára érkezett nagyszerű tematika, ami a családcsoportoknak jelent útmutatást. A témakörök alapja Ferenc pápa levele a
Családban megélt szeretet öröméről. (Amoris Letitia)
Legutóbbi találkozásunkkor a családok helyzetéről és mai küldetéséről
beszélgettünk. A helyszín a plébánia volt és örömmel hívtuk a találkozásra
Károly atyát is. Amíg a szülők a kis hittanteremben beszélgettek, addig a csemetékre gyerekvigyázó felügyelt a nagy hittanteremben sok-sok játék között.
A fenti téma sok, családokat érintő aktuális kérdést felszínre hozott. Megfogalmaztuk, hogy a hitünk nem emel ki bennünket a világból, hanem elmerít
benne. A keresztény családoknak nem szabad szigetként élniük, hanem ami
nekünk reményt ad és segít élnünk, azt közölnünk kell másokkal is. Tudatosítottuk, hogy minden családnak, házaspári kapcsolatnak az elsődleges feladata, hogy családi viszonyainkat, gyermekeinket gondozzuk. Rajtuk felül
viszont el kell vinnünk az evangéliumot azoknak, akikkel épp dolgunk van
mindennapos találkozásunk alkalmával. (munkahely, gyermekeink óvodai,
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iskolai közössége stb.) Elhangzott, hogy sokszor nem vagyunk elég ügyesek,
képzettek ahhoz, hogy a más ideológiát képviselőkkel meg tudjuk osztani
hitben gyökerező meggyőződésünket. Ez tehát egy feladat, amiben fejlődnünk kell. A másik terület, hogy jó volna egy olyan közös, családcsoportunkra jellemző karizmát találni, amellyel a plébániai közösséget gazdagíthatnánk. (Pl. házaspárjaink tanúságtétele egy-egy jegyesoktatás alkalmával.)
Mivel itt a jó idő, hamarosan egy közös családcsoportos kirándulást is kilátásba helyeztünk, hogy szép, erdei környezetben folytassuk az egymást gazdagító beszélgetést. /Dr. Spengler Katalin/

Babák-mamák keresztútja
A keddi BaMák-on különleges alkalom volt: keresztútra indultunk Károly
atyával és a kis gyerekeinkkel. A templom előtt várakoztunk, ami már önmagában is jel lehetett, jel volt a többi ember számára. Volt olyan, aki megkérdezte, hogy mit propagálunk. Hát, gondoltam magamban, Jézust!
A keresztutat több szándékért is felajánlottuk: gyermekre várókért és gyermekre vágyókért, férjeinkért, családjainkért.
Kis fa táblákat vittünk, minden állomásnak megvolt a maga ʺképeʺ, amit a
gyerekek is szívesen és érdeklődve nézegettek. A családok keresztútjának állomásait olvastuk, többször is kiszólva a szövegből (vagy csak magunkban
gondolva): ez nekem szólt, én is pont ilyen vagyok, nekem is ezen kellene változtatnom! Nehéz volt figyelni, főleg elmélkedni a szép napsütéses időben,
sétálgatva a Városliget virágzó fái között, kezünkben a gyerekekkel, de azért
egy mondat igazán belém égett: ʺNem adtál semmit, ha nem mindenedet adtad oda.ʺ Ezen gondolkoztam hazáig. Ez Jézus titka is: Ő odaadta az istenségét
és emberi alakban járt köztünk, viselve minden emberi szenvedést; odaadta
nekünk mindazt, amit az Atya
üzent általa. Odaadta nekünk
az idejét, energiáját, a sok csodát és tanítást. És odaadta a
testét és a vérét a sok bűnért,
amit mi követtünk el. Mindent
odaadott: életet a halál helyett.
Vajon én mindenemet odaadom? Mindent?
Tandori Dezső haikuja jut
eszembe: ʺMost, ugyanúgy,
mint mindig, legfőbb ideje,
hogy...ʺ /Kissevichné Hajni/
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Számomra a baba-mama keresztútnak mindig sajátos hangulata van. A templom elől indulva a Városligeten át, a Regnum keresztig sétálunk, miközben meg-megállunk egy-egy
állomáson elmélkedni. Gyönyörű napsütésben, csiripelő madarak között, dolgukra siető embereket ʺkerülgetveʺ olyan érzésem
szokott lenni, mintha egy másik
világba csöppennénk. Jézus keresztútja is valahogy ilyen körülmények között
történhetett, és az emberek biztosan nem gondoltak rá, micsoda világot megrengető dolog készülődik éppen. S ha most, ezen a kedd délelőttön nem is
rendült meg az egész világ, a lelkem nem maradt érintetlenül. Rádöbbentem,
hogy ez a keresztútjárás nem csak egy berögzült szokás. Vágyom arra, hogy
valami személyes üzenetet kapjak, amitől az egész szenvedéstörténet, Isten
terve, az Ő irántunk való szeretete új megvilágításba kerül, fölfogjak belőle
valamit, és mindezt élni tudjam a mindennapi életemben, de nem csak Nagyböjtben, nem csak egy rövid ʺelhatározósʺ időszakban... Ezt már az első állomásnál megkaptam.
Aztán ahogy a gyerekek figyeltek minket, az anyukákat, mikor megálltunk az
állomásoknál, felötlött bennem a gondolat, hogy tényleg nem kell erőlködni
semmiben. Egy kicsit tegyem oda magam (pl. induljak el), és Isten megsokszorozza a gyümölcsöket. A gyerekek figyelnek: mit látnak? Nyűgnek, feladatnak tekintve veszek részt dolgokban, vagy bizakodva, megnyugvással, s
a végén örömmel, hogy helyet adtam Istennek? Valószínűleg ők is úgy állnak
majd az élethez. /Bágya Kinga/

www.rozsafuzerkiralyneja.hu

21

Gyalogtúra a nógrádi várhoz
Túláradó ég köszöntés
Esőcseppek kezdtek lépegetni kulcs
záródáskor, s gondolataim a napi program módosítása felé kacsingattak.
A vonathoz érve a túrára vágyó társakkal történő üdvözlések között, messzire
elbújt az alternatív, esőt kerülő kirándulás lehetősége. Verőcén - a rajtvonalnál az ég sűrű csepegő vízgömböcskékkel
üdvözölt bennünket. A nógrádi várhoz
vezető útvonalon csípős latyakok marasztalták vagy csúsztatták arrébb lábaink cipőinek talpát.
Ismeretlen ismerősként beszélgetős ismerkedéseink rózsafüzéreként díszítette
nedves emelkedős, sáros sétánkat. Úti
célunkhoz érve alig szemerkélő esőcseppek között lépdelve szél szárította vacogtatva kabátjaink felső felületét. A Vár
magaslati kőmaradványai között a sebesen futó levegő lüktetése által, úgy éreztem mintha szállnék. S szállt is a lelkem a
mindenség felé szabadon. A hegyről
lejőve hoztam magammal a szél erejének
emlékét a hétköznapok erdejébe.
/Bartucz Nikolett/
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Zarándoklat Úriból Máriabesnyőre
Mert mindig vársz
Pár szót az előzményekről: Tizenhárom éve járunk
Krisztivel Máriabesnyőre, általában Nagyboldogaszszony búcsúra és én ott mindig nagyon közel érzem
magam a Szűzanyához, többször érzem, hogy hív, vár
a besnyői templomba. Két éve augusztusban voltam
először gyalogosan Úriból, az ottani hívekkel és nagyon nagy élmény volt számomra sok kegyelemmel és
fontos találkozásokkal. Múlt évben nem tudtam menni, mert Rokis lelkigyakorlat volt és idén is így lesz,
kicsit szomorú is voltam emiatt. Így amikor Károly atya írt, hogy március 25én éjszakai zarándoklat indul Úriból Máriabesnyőre, úgy éreztem ott a helyem, jelentkeztem, hívogattam társakat, csak az indulás előtti napokban
kezdtem izgulni: még soha nem túráztam éjjel és az erőnlétem is volt már
jobb…
Szombat este vonatra ültünk Krisztivel, mikor megérkeztünk még volt egy
óránk indulásig, a nagyon kedves Jenő bácsi fogadott be bennünket, és
mesélt régi zarándoklatokról, illetve mély hittel és Istenbe vetett bizalommal
viselt betegségéről.
Sokat gyalogoltunk csendben elmélkedve, a feszületeknél megálltunk imádkozni, beszélgettünk is, meséltünk egyházközségeink életéről, imádkoztunk
rózsafüzért. Már elég hamar úgy éreztem, fáj mindenem, Jézus keresztútjára gondoltam. Hajnalban
Isaszegre érve megfordult a fejemben, innen már
van vonat haza, de aztán eszembe jutott, kihez és
miért indultam és ez erőt adott a folytatáshoz. Jó,
hogy nem adtam fel, mert a zarándoklat legszebb
része még hátra volt: a hajnali erdőben imádkoztunk egy feszületnél madárdalban és harkály kopácsolásban, utána előkerült Laci hátizsákjából a tárogató, mely gyönyörűen szólt. Jó volt megérkezni
Máriabesnyőre, üdvözölni Máriát, nagy öröm volt Isaszeg
bennünk. /Pintérné Gajári Andrea/
Úri
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Éljük az igét!
Nagyon jó volt a márciusi - nagyböjti - Életige (és magyarázata).
„… engesztelődjetek ki az Istennel!” (2Kor 5,20)
Többen elhatároztuk, hogy megosztjuk tapasztalatainkat egymással - szóban és e-mailen is - hogyan sikerült megélni a havi igét. Miért fontos ez?
Chiara Lubich - A radikálisan megélt ige által Krisztus
alakul ki bennünk… Az igét életre kell váltanunk.
Rendkívül fontos tehát élni az igét. De ez nem elég.
Tegyük közösbe az igével kapcsolatos tapasztalatainkat. A szentek nem haboznak ezt a mulasztást az ember ellenségének - az ördögnek - tulajdonítani.
Loyolai Szent Ignác egyik levelében beszél a ʺhamis alázatrólʺ, amely egy
fegyver, amit az ördög használ, hogy ártson az embereknek. Ezt mondja:
ʺLátva az ördög, hogy Isten szolgája annyira jó és alázatos, hogy teljesen haszontalannak tartja magát - azt a gondolatot ülteti el benne, hogy ha Istennek
valamely kegyelméről beszélne (például, tesszük hozzá mi, arról a fényről,
amely az Ige éléséből fakad), tehát ha beszél egyes kegyelmekről, amelyekben
Isten, a mi Urunk részesítette, kegyelmekről, amelyek tettekben, vágyakban
vagy elhatározásokban nyilvánulnak meg, akkor a hencegés bűnébe esik,
mert a saját dicsőségéről beszél. Arra törekszik tehát, hogy hallgasson ezekről
az Úrtól kapott jótéteményekről, és így megakadályozza, hogy azok további
gyümölcsöket hozzanak másokban és benne magában is, hiszen a megemlékezés Istennek egy jótéteményéről mindig segít abban, hogy tovább lépjünk
nagyobb dolgok felé.ʺ
Avilai Szent Teréz - Megdöbbenéssel kell megállapítanunk, hogy a vallásos
emberek, sőt szerzetesek között is természetes az, hogy világi hiúságokról, sőt
helytelen dolgokról is szívesen beszélgetnek, de ha valaki Isten szolgálatára
adja magát, vagy erről beszél, akkor felzúdulnak.
Azt hiszem, hogy maga a sátán igyekszik így intézni ezt az ő szempontjából
nagyon fontos dolgot, hogy azok, akik igazán szeretni akarják Istent, ezt anynyira titkolják, míg másokat arra bír, hogy tisztességtelen vonzalmaikat is annál nyíltabban vallják meg.
Én azt tanácsolnám a mélyebb lelkiéletet élni akaróknak, hogy igyekezzenek
más, maguk fajta emberekkel barátságot kötni és érintkezni, hogy beszéljék
meg egymással azokat az örömöket és szenvedéseket, amelyekkel a lelkiéletben találkoztak.
Mert ha valaki jó szándékkal beszél ezekről a belső dolgokról, erősen hiszem,
hogy hasznára lesz azoknak, akik hallgatják, és a beszélőben is növekszik a
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szeretet azáltal, hogy továbbadja másoknak Isten ajándékait.
Lisieux-i Szent Teréz - Úgy hiszem, ha egy apró virág beszélni tudna, elmondaná, hogy mit tett érte a jó Isten, és nem próbálná jótéteményeit eltitkolni.
Boldog, hogy elmondhatja mindazt, ami benne szép, mert tudja, hogy ami jó
van benne, azt Isten irgalma tette.
Ezek pedig már a megvalósítás konkrét tapasztalatai:
„Hamvazószerdán egy rossz hírt kaptam, egy keresztet. Eszembe jutott, hogy
Isten akkor is szeret minket, amikor nem így érezzük, ezért nem zúgolódtam.
Inkább megköszöntem neki a bizalmat, hogy osztozhatom szenvedésében, és
az időzítést, hogy nagyböjt első napjára igazította ezt.”
--------------„Valakivel kapcsolatban korábbi viselkedése miatt komoly előítéletek vagyis
szeretetlenség volt a szívemben. Nem ʺharagudtamʺ rá, csak éppen semmi jót
nem feltételeztem róla, kerültem a társaságát, nem léptem felé. Aztán
egyszercsak ő tett egy kissé furcsa, de mégiscsak „nyitó” lépést, amit én a szívemben egyből elutasítottam... Szerencsémre egy igét élő testvérem figyelmeztetett: ha őt nem fogadod Isten irgalmas szeretetével, akkor mit sem ér
mindaz a jó, amit esetleg teszel is... Mélyen megérintett ez a mondat, imádságban megújítottam Istennel a kapcsolatomat és ő is megerősítette, hogy nyitott
szívvel, szeretettel kell fogadnom testvérem közeledését. Így az ige szellemében én is gyógyultam és sikerült a szeretet választanom. <<Hagyjuk, hogy Isten irgalma – túláradó szeretete – a mi szívünket is meggyógyítsa.>>”
--------------„Van egy bátyám. Ő vidéken él, de hetente többször is jön Budapestre. Ennek
ellenére a viszonyunk formális, szinte csak nyáron találkozunk. Tegnap lett
volna édesanyám 80 éves, és neki mindig fájó pont volt, hogy a bátyámmal
nagyon hideg a viszonyunk. Délután ismét kezembe vettem az Adoremust....
Az életige és Mami is adott nekem egy új szívet, új lelket. Tegnap este új, nyitott szívvel felhívtam telefonon a névnapján felköszönteni. Úgy gondoltam,
talán előző este még lesz rám ideje. Nagyon örült, sőt miután meg kellett szakítanunk a beszélgetést, visszahívott. Azt éreztem, hogy beszélgetni szeretne...
majdnem egy órán keresztül voltunk „jó testvérek”. Talán egyszer sikerül vele
is egy szívvé, egy lélekké válunk.”
--------------„ki kell békülnünk testvéreinkkel” - Volt a munkahelyemen egy konfliktushelyzet, amiben úgy éreztem, többünket igazságtalanul bántottak, először az
jutott eszembe, hogy majd tényleg csak a munkámat fogom elvégezni, nem
segítek másban... - szóval sok nem szép dolog, de aztán még időben eszembe
jutott, hogy Jézus pont az ellenkezőjére hív, bocsánatot kértem a munkatársamtól, amiért érzése szerint az adott helyzetben nem segítettem és az újonwww.rozsafuzerkiralyneja.hu
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nan adódó feladatra segítséget ajánlottam, ő is elmondta, hogy nem nekem
szólt a szemrehányás és béke született köztünk és az én szívemben is.”
--------------„Jézus világosan megmondta, hogy mielött az oltárra vissszük áldozatunkat,
ki kell békülnünk testvéreinkkel, ha valami panaszuk van ellenünk.ʺ
Egyik testvéremet csúnyán megbántottam egy megjegyzéssel, utána rögtön
éreztem, hogy hibáztam. Napokig állandóan ez járt a fejemben, nagyon zavart
a dolog. Eljött a vasárnapi szentmise, és amikor kezet fogunk egymással odamentem hozzá és elnézést kértem. De éreztem, hogy evvel még nincs teljesen
rendben a dolog részemről, hiszen igazságtalan voltam vele. Ezért írtam neki
egy pár soros levelet, amiben ismét bocsánatát kértem.”
Áprilisban folytatjuk!

NAPTÁRUNK
ÁPRILIS
9. Virágvasárnap
Kezdődik a Nagyhét
13. Húsvét ünneplésének kezdete
16. Húsvéti körmenet
22. Túra
23. Irgalmasság vasárnapja
Betegek kenete
30. Könyörgő nap jó termésért

MÁJUS
A Szűzanya hónapja
Májusi litániák
6. Túra
7. Könyörgő nap papi hivatásokért
Anyák napja
Roki-délután
13. Élő rózsafüzér
21. Tömegtájékoztatás világnapja
28. Urunk mennybemenetele

ROKI-délután: az együttlét és a közös játék öröme
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Imádkozzunk!
A PÁPA ÁPRILISI EGYETEMES IMASZÁNDÉKA:
A fiatalokért, hogy képesek legyenek a saját meghívásukra nagylelkűen
választ adni, komolyan elgondolkodva annak lehetőségén is, hogy az
Úrnak szenteljék magukat a papságban vagy a szerzetesi életben.
A PÁPA MÁJUSI EVANGELIZÁCIÓS IMASZÁNDÉKA:
Az afrikai keresztényekért, hogy a kiengesztelődés, az igazságosság és a béke prófétai
tanúságtételét tegyék az Irgalmas Jézust utánozva.
Az Élet Igéje
ÁPRILIS: „Maradj velünk, mert esteledik.” (Lk 24,29)
MÁJUS: „Íme, én veletek vagyok minden nap, a világ végéig.” (Mt 28,20)
A plébános imaszándékai
a rózsafüzér csoportok részére
ÁPRILIS
ÖRVENDETES
Hála a „szentnegyvennap”
kegyelmeiért
VILÁGOSSÁG
- A keresztségre készülőkért
(katekumenekért)
FÁJDALMAS
Akik halogatják a gyónást (nem
fogadják el Jézus ajándékát)
DICSŐSÉGES
Papjainkért, papi hivatásokért

A plébános imaszándékai
a rózsafüzér csoportok részére
MÁJUS
ÖRVENDETES
Máriás lelkű édesanyákért
VILÁGOSSÁG
- Papokért, papi hivatásokért
FÁJDALMAS
Plébániai közösségünk Mária
tiszteletének fokozásáért
DICSŐSÉGES
A jó halál kegyelméért
(mennybemenetel)

Sebő k Lizetta Lea
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SZENTMISÉK RENDJE
TEMPLOMUNKBAN

VTUJOMTV
de. 10 óra
(ez plébániánk fő szentmiséje)

és 18 óra

PLÉBÁNIA IRODA
HÉTFŐ: 8:00 – 10:00 óráig
KEDD: 10:00 – 12:00 óráig
SZERDA: 15:30 – 17:30 óráig
PÉNTEK: 15:30 – 17:30 óráig
Telefonszámunk: 06-30/884-7050
(irodaidőben hívható - egyházi flottás)

E-mail: iroda@rozsafuzerkiralyneja.hu

THIJKKL UZ[M\PLU]S:
Sze és Szo: reggel 7 óra
H, K, Cs, P: este 6 óra

THIJKKL LMNHOPJQLRS
Címünk: 1146 Budapest, Thököly út 56.
Honlapunk:
Bankszámlaszámunk:

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

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

S

:

♦ Plébániai

közösségünk havi közös
szentségimádása:
minden elsőpénteken
- az esti szentmise után ½ 8-ig

♦ minden

további péntek este:

szentmise után ½ 8-ig (csendes)
Az Irgalmasság kapuja ikon

♦ minden

hó 2. vasárnapján:

de. 11 órától engesztelő imaóra

R

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

I

:

Minden 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

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