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Megújítottuk keresztségi fogadásunkat (együtt örülve az öt felnőtt kateku-
mennel), újrakezdve keresztény, feltámadott életünket! Ellene mondtok-e a go-
nosz léleknek…? Hisztek-e Istenben, Jézusban, a Szentlélekben, a katolikus 
Anyaszentegyházban…? - Örömmel mondtuk az igeneket égő gyertyával a 
kezünkben, a feltámadás reményében. Azonban nemcsak szavakra van szük-
ség, hanem tettekre is. Minden nap alkalmunk van önmagunk és Isten előtt bi-
zonyítani, hogy milyen keresztények vagyunk. Lángol-e még a „gyertyánk”, 
élő-e a hitünk?! Ehhez hívhatjuk, várhatjuk a Szentlelket, Pünkösd ünnepét. 

Nagy Károly plébános 
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VÁRJUK A SZENTLELKET 
 

ApCsel 1: Egyszer, amikor együtt evett velük Jézus, megparancsolta nekik, hogy ne 
hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, „amelyről – úgymond – 
tőlem hallottatok: Mert János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szent-
lélekkel fogtok megkeresztelkedni.” megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és 
tanúim lesztek Jeruzsálemben s egész Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld 
végső határáig.” 9Azután, hogy ezeket mondta, a szemük láttára fölemelkedett, és fel-
hő takarta el szemük elől. 10Amint merőn nézték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre 
két férfi termett mellettük fehér ruhába öltözve. 11Ezt mondták nekik: „Galileai férfiak! 
Mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki tőletek az égbe vétetett, úgy jön el 
ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment.” 12Erre az Olajfákról elnevezett hegy-
ről, amely Jeruzsálemtől egy szombatnapi járásra van, visszatértek Jeruzsálembe. 
13Amint megérkeztek, fölmentek az emeleti terembe, ahol együtt szoktak lenni: Péter 
és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Alfeus fia, Jakab, a buz-
gó Simon és Jakab testvére, Júdás. 14Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan 
imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt. 
 

ELJÖTT A SZENTLÉLEK 
ApCsel 2  „Amikor elérkezett pünkösd napja, 
ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. 
2Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha 
csak heves szélvész közeledett volna, és egészen 
betöltötte a házat, ahol ültek.3Majd lángnyelvek 
jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek 
mindegyikükre. 4Mindannyiukat eltöltötte a 
Szentlélek… 14Péter a többi tizeneggyel előlépett, és 
zengő hangon beszédet intézett hozzájuk… 
37E szavak szíven találták őket. Megkérdezték Pé-
tert és a többi apostolt: „Mit tegyünk hát, emberek, 
testvérek?”38„Térjetek meg – felelte Péter –, és ke-
resztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus 
nevében bűnei bocsánatára. És megkapjátok a 
Szentlélek ajándékát. Még más egyéb szavakkal is 
bizonyította ezt, és buzdította őket: „Meneküljetek 
ki ebből a romlott nemzedékből!” 41Akik megfogadták szavát, megkeresztelkedtek. Az-
nap mintegy háromezer lélek megtért. 

HITTAN-ÉVZÁRÓ SZENTMISE: 2017. június 11., 10:00 

 
 
 
 

Szeretettel várunk minden kicsit és nagyot, fiatalt és korábban születettet,  
régi és új hittanosokat, adjunk hálát együtt az elmúlt hittanos évért. 

Hívjuk közösen a Szentlelket! 
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Sillye Jenő: Az Atya olyan 
 
Az Atya olyan, mint a fényes nap,  
Életet, fényt, meleget ad. 
Válogatás nélkül árasztja ránk,  
Mindenkit szerető, jó Atyánk. 
 
A Fiú olyan, mint a napsugár, 
Az Atya küldi és a földre száll. 
Mindenkihez eljut, mindent beragyog, 
Általa kapjuk, amit Atyánk adott. 
 

Június 5-én, pünkösdhétfőn dördül el a NEK (Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus) hároméves előkészítésének startpisztolya. 
Idén a Karizmák Ünnepe június 5-én, pünkösdhétfőn lesz a szokásos hely-
színen, a máriaremetei kegytemplom előtti parkban. Különös jelentősége van 
a mostani eseménynek. Erdő Péter bíboros ekkor hirdeti meg a 2020-as Nem-
zetközi Eucharisztikus Kongresszus 3 éves előkészületi programjának kezde-
tét. Az első év jelmondata:  

,,Az Eucharisztia az egyéni keresztény élet forrása.” 
Ez az idei Pünkösdhétfő mottója is. A program részleteiről a KIM honlapján 
(kim.katolikus.net) lehet tájékozódni. 
A program 10-13 óra között a színpadon, a sátraknál, szabadtéren és a temp-
lomban zajlik. Lesz szentségimádás, gyóntatás, játékok a gyerekeknek, képzés 
a missziós küldötteknek, stb. 13.30 órakor kerül sor a lelkipásztori előkészítő 

program ismertetésére és 
a missziós küldöttek hi-
vatalos megbízására.  
Szeretettel várunk min-
denkit az egész napra! 
Vegyünk részt minél töb-
ben plébániai közössé-
günkből is! 
 

Szokás szerint  „rokis” 
családunk közös csoport-
képet készít 12 órakor a 
templom bejárata előtt!  

A Lélek, akit az Atya küld nekünk, 
Az erőnk, békénk és az életünk. 
Szeretettel gyújtó, oldhatatlan láng, 
Árassz el fényeddel, szállj le ránk! 
 
Ha vállalod azt, hogy tükör leszel,  
Ha vállalod szívvel-lélekkel, 
És szolgálod bátran a nap sugarát, 
Általa szebb lesz az egész világ. 
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A nagyböj
 lelkinapon 

A plébánosi gondolatokban olvastam, hogy „szívesen fogadjuk a megosztáso-
kat”, élmény beszámolóinkat a lelkinapról. Először arra gondoltam, miért is 
írnék, hisz csak Károly atya szavait tudnám visszaadni, annak meg mi értel-
me, de mégis írnom kell, mert meg kell osztanom, hogy milyen jól éreztem 
magam. Mintha képtelen lennék elszakadni ezektől a programoktól, Jézustól? 
Kell-e egyáltalán elszakadni? Kell-e egyáltalán a vonzásnak ellenállni? Így is 
még ellenállok, van bennem egy adag védekezés. Vajon milyen lesz, ha átsza-
kad a gát? Milyen lesz, ha nem részleges Jézus követő leszek, hanem teljes? 
Lesz-e egyáltalán ilyen? Kérdő mondataimat átalakíthatom kijelentővé, elvég-
re szabad akaratot kaptam és én azt akarom, szeretném, hogy gátszakadás 
legyen. Olyan volt ez a lelkinap, mint egy dúsan terített asztal. Igazi böjti ele-
del. Károly atya Ferenc pápa nagyböjti üzenetét olvasta fel, sűrűn megállva, 
figyelmünket ráirányítva, kérdéseivel kiemelve a lényeget. 
 A nagyböjt ajándék, aminek segítségével igazán felkészülhetünk arra, hogy 
méltók lehessünk a Megváltó Szeretettel való találkozásra. Olyan sok minden 
ajándék lehet, ha kitárom a szívemet. Csak győzzek választani a dúsan terített 
asztalról. Ez az első lépés, vegyem észre azt az asztalt és válasszak is róla. For-
duljak felé az akaratommal és ne menjek el csak úgy mellette, éljek a lehetősé-
gekkel. A böjt igazi megélése, az ajándékcsomagok kibontogatása. Ajándékom 
lehet mindaz, amiben, amivel rátalálok az élő Jézusra, ami megtérésre indít, 
arra, hogy változzak, változni akarjak, jobb akarjak lenni, egyre jobb és tisz-
tább, Istennek tetszőbb. 

Ajándékom a cselekvésre 
késztető Ige, mely útra in-
dít, s Istennek adja két ke-
zem, lábam, hogy vele 
együtt cselekedjek. 
Ajándékom a másik ember, 
a felebarátom, akiben Jézus 
jön hozzám, hogy konkrét 
tettekkel szeretni tudjam, 
pl. enni, inni adni neki, vi-

zelettel teli vödröt üríteni, bevásárolni, szemetet levinni és beszélgetni vele. 
 Ajándékom az imádság, hogy Jézus barátja lehetek, megszólíthatom és 
beszélgethetek vele. Kitárhatom neki a szívemet őszintén, képmutatás nélkül. 
Ajándékom lehet a lemondás, mellyel kiüríthetem magam, egyre nagyobb 
teret engedve Istennek, hogy egyre jobban bennem is és általam is élni és mű-
ködni tudjon, hogy én is adhassak. 

Kiscsoportos beszélgetés 
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Ajándékom lehet gazdagnak 
hitt világi létemet szétszórni, a 
felületes dolgoktól megszaba-
dulni, hogy Isten szegénykéje 
lehessek, aki szomjazik az élő 
Jézussal való együttlétre. 
Ajándékom lehet a lelkiisme-
retvizsgálat, hogy apránként, 
sokszor fájdalmasan, egyre 
több rossztól szabaduljak 
meg. Károly atya szavait hallgatva sírtam, mert éreztem, hogy Jézus hányféle-
képpen akar segíteni, hányféleképpen bontogatja „kőszívemet”, hogy a fel-
szín alatt rátaláljak az élő, hús-vér Istenre. Megdöbbentett, hogy a kegyelem a 
legapróbb, legegyszerűbb, legkisebb megnyilvánulásaiban jön felém, a hét-
köznapi csodában, az odafigyelésben, az odaadásban, a hamuval homlokom-
ra rajzolt keresztben, hogy Isten nélkül semmi vagyok. Miért olyan jó itt len-
ni? Miért olyan jó Jézussal lenni? - M - 

PÉLIFÖLDSZENTKERESZTEN, 2017. aug. 12-15-ig 

Elvonulás - Istenkapcsolat - közösség 

Szeretettel hívjuk  
plébániai közösségünk  
minden felnőtt tagját! 

Jelentkezés: 

Károly atyánál 
vagy az irodában 
Előleg: 

5000 Ft 
Teljes költség: 

16.000 Ft 
Ellátás: 

Napi 3 étkezés 
További  

információ:  

Károly atyától 
kérhető 
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Keresztelés után 

 

Farkas Marianna 
Nagyszombat óta egyfolytában munkál bennem egy boldogságos jó érzés. 
Nem múlik az öröm, hogy keresztény lettem. Már a keresztelkedés előtti idő-
szak is tele volt örömmel, ajándékkal.  
Lépésről-lépésre egyre gazdagabb lettem. 
      Az első lépés az volt, amikor a március 15-ei szentségimádáson indíttatást 
kaptam, hogy megírjam a katekumenek keresztútját. Minden állomás előtt 
imádkoztam, becsuktam a szemem. Ott voltam az eseményekben, s csak utá-
na írtam le azt, amit kihozott belőlem az átélt élmény. Végigjártam mind a 14 
állomást, de tudtam, hogy minket katekumeneket vár még egy 15. is, a föltá-
madás. A keresztút a szeretet útja. 
     A második lépés a bűnbánati liturgia volt, a clausura kis kápolnájában. 2 és 
fél óra egészen közel Jézushoz. A bűnbánat felindítása, ʺfelʺ indítás, hogy föl-
felé nézzek, a keresztre feszített Jézusra, hogy mindez miattam is történt, de 
elsősorban értem. A miattam vádol, az értem megbocsájt. Jézuson keresztül 
Isten megbocsájt és én is megbocsájthatok. Isten ad, én kapok, hogy én is ad-
jak. Ha valaki kapott, akkor ad is, továbbad. A szeretet így tágul, terjed, életre 
kel. A bűnbánati liturgia a szeretet felismerése. 
     A harmadik lépés a bűnbánati beszélgetés volt. Megnyitott a Szentlélek és 
majdnem két órán keresztül mondtam Jézusnak, hogy mi feszít belül. Lepa-
koltam és ettől könnyebb lettem és szabad. A bűnbánati beszélgetés helyké-
szítés a szeretetnek. 
     A negyedik lépés az áhítat. A nagyhétfői zenés áhítaton, miközben Elek 
Peti J. S. Bach d-moll chaconne-ját játszotta, magamat ismertem fel a kereszt 
alatt. Én jártam ott, én cipeltem és Jézus volt az én Cirenei Simonom, Veroni-
kám. Az út végén is Ő várt. A keresztre feszített  Jézusra tágulok, mindig 
jelenidőben. Az áhítat elmélyülés, tisztelet, csodálat. Belemerülök a szeretet 
misztériumába. 
     Az ötödik lépés az első parancs tanítása. Elkéredzkedtem a munkahelyem-
ről, hogy odaérjek a nagycsütörtöki szentmisére. A főnöknőm azt mondta, 
hogy most az egyszer elenged, de nem akar a hitéletemhez igazodni, mert az 
óvoda az első. Választhatok, s én választottam, Istent választottam. Életem 
első parancsa: ʺUradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj.ʺ 
    A hatodik lépés az imádság. Ebből két szép történet. Kértem a munkatársai-
mat, hogy imádkozzanak értem, de nem tudták a Miatyánkot, ezért elmond-

Öt katekumen készült hosszú hónapokon át a beavató szentségek felvételére. 
Húsvét éjszakáján nyerték el a keresztség szentségét és lettek elsőáldozók.  
Élményeikről, tapasztalataikról kérdeztük őket. 



 

7 www.rozsafuzerkiralyneja.hu 

 
tuk együtt, s az egyikük le is írta, hogy szombat este imádkozni tudja értem. A 
másik, amikor a kezesemmel, Évivel Nagypénteken bementünk az oratórium-
ba Jézushoz és elimádkoztuk a fájdalmas rózsafüzért, pontosabban Évi imád-
kozott hangosan, én meg csöndben. Éviből csak úgy áradt az imádság, úgyis 
érezte, hogy a Szentlélek vezeti. Nagyon szép volt. Évin keresztül is tanított a 
Szentlélek, hogy imádkozzak, beszéljek a Szűzanyával, Jézussal. 
     A hetedik lépés volt a vágy, hogy az összes húsvéti liturgián részt vegyek, 
de nem kötelességből, hanem szeretetből. Nem azért megyek templomba, 
mert kell, hanem mert egy vágy hajt, hogy Jézussal legyek. Szeretetben legyek 
Őáltala. 
Nagycsütörtök. Jézus megmosta a lába-
mat! Megállt előttem, letérdelt, leöntöt-
te vízzel és megtörölte. Mintha ezzel 
jelezte volna, hogy vízzel mossa le min-
den vétkem, hogy tiszta legyen minden 
léptem. Ahogy ott térdelt előttem, érez-
tem, hogy le akarja törni minden büsz-
keségemet, hogy naggyá lehessen ben-
nem. Felfoghatatlanul nagy ajándék 
volt ez. Köszönöm. Még valami: Károly 
atya személyében Jézus mosta meg a 
lábunkat, de én úgy éreztem, hogy ott, Károly atya Jézus lábát is megmosta. 
Nagypéntek. Tudni, hogy mindez értem is történt, ahogy Imre atya mondta, 
személyesen értem is, hisz Isten ennyire szeret, ez kötelez, szeretetre indít. 
Mennyire tudok én szeretni? Hol az én szeretetemnek a határa? 
Nagyszombat. Eljött a nap, amire úgy vártam rég! Örök eljegyzésre készül-
tem, egy örök kapcsolatra, az örökkévalóra. Eljött a keresztelkedés ideje, s én 
minden pillanatában benne voltam. Különösen szép volt, hogy a lányaimmal 
együtt álltunk Jézus elé. Károly atya mikor beletette a húsvéti gyertyát a vízbe 
és hívta a Szentlelket, nagyon megrendültem és sírtam. Ki lehet-e bírni sírás 
nélkül, ha megérint a kegyelem? A kegyelem, ami idehívott, az újjászületés 
vizét önti a fejemre, keresztet rajzol rá, fehér ruhába öltöztet és fényt gyújt 
bennem, hogy továbbadjam  az örömhírt, Jézus él, mindenkit vár, mindenki-
ért él. Boldog vagyok, mert keresztény lettem! Keresztény vagyok! 
Áldozás. Keresztényként ajándékaimat bontogatom. Első és legnagyobb aján-
dékom, hogy áldozhatok. Mit jelent áldozni? Hálám jeléül felajánlani valamit? 
Mit adhatnék Jézusnak? Magamat adom. 
Nagyon vártam már, tudni szerettem volna, hogy milyen. Most már tudom 
egy kicsit, úgy hiszem. Ízlelgetem és még jobban tudni akarom. Ez a tudás 
nem végleges, csak részleges. Nem végleges, mert egy folyamat. Azt hiszem, 
áldozáskor Jézus megmutat egy picit a Mennyországból, hogy milyen az, ha 
vele vagyunk. 
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Az elmúlt hónapokban figyeltem, ahogy a többiek letérdelnek ilyenkor, lehajt-
ják a fejüket, gondoltam imádkoznak, hálát adnak. Aztán én is ezt tettem, de 
nem azért, mert így láttam tőlük vagy mert ezt kell tenni, ezt illik tenni, hanem 
mert magától meghajlott a térdem, összekulcsolódott a kezem, lehajlott a fe-
jem és becsukódott a szemem. Nem imádkoztam, csak voltam valahol. Mély-
ségben jártam, beleolvadtam valamibe, egy időtlen mélységbe. Valami körül-
ölelt és én benne voltam. Csodálatos érzés, békés és nyugodt. Csak azt tudom, 
hogy visszavágyom oda, ott akarok lenni. Alig várom, hogy újra áldozhassak 
és újra ott lehessek. Alig várom, hogy Jézus újra önmagába emeljen, és én újra 
érezhessem egy kicsit, hogy milyen a Mennyország, mert ott és ahol, Jézus és 
én, Jézus és mi eggyé válunk, ott van a Mennyország. Egy kis ʺízelítőtʺ kap-
tam belőle, hogy tudjam, miért és minek, hogy tudjam, mi a célom és hová 
tartok. Nem akarok mást, csak jó lenni, és tiszta, hogy ott lehessek, ahol Jézus 
örökké átölel. Biztosan változni fognak majd az érzéseim és az észlelésem. 
Talán lesz majd egy ʺáldozásiʺ naplóm is. Köszönök mindent.  - Mariann -  

Kovács Orsolya 
Igazából féltem a keresztelkedés előtt, hogy 
ha majd megtörténik, nem érzek semmit, 
ugyanolyan lesz, mint előtte. De nem így 
történt. A keresztelő napján nagyon izgul-
tam és ahogy közeledett az este nyolc órai 
mise, úgy egyre inkább. Tudtam hogy ott 
lesz egy csomó ember és majd mindenki 
minket ötünket, a keresztelendőket figyeli. 
Nem szeretek középpontban lenni, így fél-
tem hogy ez kicsit elrontja magát a kereszte-
lőt és inkább erre az izgalomra koncentrálok majd, mint a lényegre. De nem 
így lett. A templomban állva, Isten előtt eltűnt a félelem, az izgalom és helyette 
a boldogság és a meghatódottság maradt. A legjobb az egészben az volt, hogy 
nem egyedül éltem át. Mindenki olyan kedves volt. Nagyon sokan oda jöttek 
gratulálni és velünk együtt örültek. Rengeteg ajándékot kaptunk. De nem csak 
tárgyit (persze annak is örültünk nagyon), hanem mást is: szeretetet, kedves-
séget, örömkönnyeket. Nincs annál meghatóbb és jobb érzés, amikor az ember 
látja, mások mennyire örülnek a mi örömünknek. 
 Aztán másnap arra gondoltam, miben lettem más, jobb, keresztényebb—
de nem vettem észre magamon semmi változást. Aztán Károly atya kérte, 
írjuk le, milyen érzés kereszténynek lenni. Bori, a húgom azt írta, jó látni en-
gem, hogy mennyire megváltoztam. És akkor elgondolkoztam ezen és rájöt-
tem igaza van, boldogabb vagyok. Szabadnak érzem magam és vidámabb 
vagyok a hétköznapokon. Otthonosabban érzem magam a templomban és a 
plébánián is. Azt hiszem fel se fogtam még mi történt velem (keresztelkedés, 
elsőáldozás), de talán soha nem is fogom. Túl nagy dolgok ezek ahhoz, hogy 
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Kovács Borbála 
A keresztelkedéssel úgy érzem, hogy most már hivatalosan is keresztény let-
tem, hogy bátran csinálhatok mindent, nem kell a padban ülni, mikor mások 
kimennek. Nem gondoltam volna, hogy ilyen nagy erőt ad az áldozás. Hogy 
ilyen szép dolog. Azt érzem, hogy nem akarok semmit, csak Istennel len-
ni.  Nagyon jó az áldozás, innentől kezdve mindennap szeretnék menni misé-
re, hogy áldozhassak. És szeretnék készülni a bérmálásra. Meg most már ko-
molyan kell venni mindent, nagy felelőséggel jár a keresztelkedés. Nagyon 
hálás vagyok Istennek és a közösségnek, úgy érzem, hogy ennyi szeretetet 
soha nem kaptam még. Jó lenne Istennel élni örökre. Meg jó lenne, ha minden-
ki megtapasztalhatná, hogy milyen az áldozás. 
 Ugyanakkor amellett, hogy boldog voltam, visszajött az a rossz érzés, ami 
az egész katekumenkedés alatt bennem volt. Azt hittem, hogy a keresztelke-
dés után nem lesz, de valahogy legbelül nem érzem magam tisztának, nem 
könnyebbültem meg, úgy érzem, hogy nyomja valami a lelkem és ez most 
butaság lesz, de közvetlen a keresztelés előtt olyan volt, mintha egy hang 
mondta volna, hogy menjek el és most még elfuthatok, szabad lehetek. De 
arra gondolok, hogy ott van az áldozás most már és az megvéd mindentől. 
Közben nagyon jó látni a többieket, főleg az Orsit itthon, hogy milyen boldog 
lett és más kicsit. - Bori -  

igazán megérthessük. De nekem elég, ha érzem és most érzem. Főleg az áldo-
zásnál. Ami érdekes, mert a felkészülés alatt inkább a keresztelésen volt a 
hangsúly, mégis az áldozás az, ami olyan erővel hat rám, amit egyáltalán nem 
vártam. A lényeg: kereszténynek lenni jó. Nagyon jó.  - Orsi - 
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A húsvé
 szent három nap 
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Az Eucharisz
a ünneplése 

 

 

 

„Az Eukarisztia vétele senki másnak 
nincs megengedve, csak annak, aki hiszi, 
hogy igaz az, amit tanítunk, és azután a 
bűnbocsánat és az újjászületés fürdőjé-
ben már megkeresztelkedett, és úgy él, 
ahogy azt Krisztus meghagyta. 
Mert az Eukarisztiát nem közönséges 
kenyérként, sem közönséges italként 
vesszük magunkhoz, hanem úgy, mint 
az Isten Igéje által megtestesült Jézus 
Krisztusnak, a mi Üdvözítőnknek a mi 
üdvösségünkért felvett testét és vérét. Éppígy erről a táplálékról – amelyben 
az ő szavait tartalmazó imával hálát adunk, és amelyből testünk és vérünk az 
átváltozás értelmében táplálkozik – azt a tanítást kaptuk, hogy ez ugyanannak 
a megtestesült Jézusnak a teste és vére. 
 Mert az apostolok is az ő irataikban, amelyeket evangéliumoknak neve-
zünk, azt tanítják, hogy Jézus így hagyta meg nekik: hogy tudniillik, kezébe 
vette a kenyeret, és miután hálát adott, ezeket mondotta: Ezt cselekedjétek az 
én emlékezetemre. Ez az én testem; hasonlóképpen kezébe vette a kelyhet, 
hálát adott, és ezeket mondotta: Ez az én vérem, és hogy mindezt egyedül 
csak rájuk bízta. Ettől az időtől kezdve magunk között mi is folyton megújít-
juk az ő emlékezetét, és mi, akik ezt végezzük, befogadjuk mindazokat, akik 
ezt kívánják; és mindenkor egységben vagyunk. Mindenért, amit magunkhoz 
veszünk, áldjuk a mindenség Teremtőjét Fia, Jézus Krisztus és a Szentlélek 
által. 
 Vasárnap a városokból és a falvakból mindnyájan egy helyre összejövünk, 
és az apostolok buzdításait vagy a próféták írásait olvassuk, amennyire az idő 
engedi. Amikor pedig a lektor elvégezte az olvasást, az elöljáró int és buzdít a 
hallott fontos dolgok követésére. 
 Ezután mindnyájan felállunk, és közösen imádkozunk; majd – mint emlí-
tettük – imádkozás után kenyeret és bort és vizet hoznak; és az elöljáró – 
amennyire erejéből telik – imádságot és hálaadást mond, s a nép ráfeleli: 
Ámen. Majd azokat, amikkel hálaadást mondtunk, szétosztják, és a jelenlevők 
mindegyike magához veszi, a távollevőknek pedig diakónusok viszik el. 
Azok, akik tehetősek, és szándékukban áll – ki-ki a maga mértéke szerint –, 
adakoznak, és a gyűjtés eredményét az elöljárónak átadják, és ő osztja szét az 
árváknak és özvegyeknek, a betegeknek és azoknak, akik valami miatt arra 
rászorulnak, a börtönben sínylődőknek, valamint az ott tartózkodó jövevé-
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Úri 

Isaszeg 

nyeknek; egyszóval minden rászorulónak gondját viseli. 
Vasárnap ugyanis mindnyájan egybegyűlünk, azért, mert ez a hétnek első 
napja, amikor Isten a sötétséget megszüntette, és az anyagvilágot megterem-
tette; de azért is, mert Jézus Krisztus, a mi Megváltónk ezen a napon támadt 
fel a halálból. A szombat előtti napon keresztre feszítették őt, s harmadnap, 
azaz vasárnap, apostolai és tanítványai előtt megjelent, és megtanította őket 
arra, amiket nektek is megfontolás végett továbbadtunk.” 

 

(Szent Jusztinusz - a második évszázad legelején született) 

 
 
 
 
 

„Amikor egy városban éjjel-nappal imádják Istent, az a város megváltozik.ʺ 
 

Erről ez jut eszembe: Jézus egy emberen keresztül is 
képes megváltoztatni a körülötte lévő embereket. 
Egy szerény történet: A munkahelyemen mindenki tud-
ja, hogy keresztelkedni készülök, mert sokat mesélek 
róla. Az elmúlt hónapokban, ha valaki káromkodott, 
bocsánatot kért tőlem. 
Március 15-én én is ott voltam Jézusnál: 
„Tudod Uram, szégyellem, de majdnem nem jöttem, 
pedig most nem esik az eső, mint egy évvel ezelőtt. 
Csönd van idebent a templomban és béke. Alig va-
gyunk, csak négyen ülünk a padokban, így olyan, mint-

ha szinte csak ketten lennénk. / Van egy vágyam, hogy egyszer legalább egy 
órán keresztül egyedül lehessek a templomban Jézussal./ Otthon maradni 
üres lett volna, itt lenni töltekezés. Szavak nélküli ima, csak vagyok Benned. 
Nincs igazodás, elkezdés és befejezés, csak együttlét.  
Reggel azt az indítást kaptam, hogy írjam meg a katekumenek keresztútját. 
Az első állomást már sikerült. Most itt ülök, majdnem a katekumenek padjá-
ban, kettővel mögötte, de pont a katekumenátus céljával, a keresztelő meden-
cével szemben. Itt fognak megkeresztelni. Fölé hajlok majd. Isten létébe hajlik 
az én aprócska, pici életem. Belehajlik, elválaszthatatlanul összefonódik. 
A 2017-es  húsvéti gyertya lángja értem is lobog majd, fénye az én fényem is 
lesz, meg a lányaimé is.” 
- Ajándékaim még erről a napról: Móni és Attila olyan szépen énekeltek, ze-
néltek, hogy egészen ellágyultam és pityergőre fogtam. A rózsafüzér imádság 
alatt én is felolvashattam egy fél tizedet, a többiek nagy-nagy segítségével. 
Olyan vidám voltam! Milyen újfajta örömeim vannak az elmúlt egy évben! 

 - Mariann - 
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„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!” 

„Gondolkodtam, hogy felvegyem-e a betegek szentségét vagy ne, hiszen alap-
betegségeim ellenére alapjában véve jól vagyok... Szerencse, hogy igennel 
döntöttem, mert Nagycsütörtökön kezdődött egy rosszullét, kellemetlen tüne-
tekkel, amely a Szent Három nap és az elkövetkező időszak meghatározója 
lett számomra. Viszont megértettem, hogy ez az, ami sokkal közelebb vitt a 
húsvéti titokhoz, mert újra és újra kimondhattam, hogy Veled Jézus. Irgalmas-
ság vasárnapján a betegek szentsége kapcsán érkezett el számomra a feltáma-
dás, mert  elmúlt a rosszullét...  Számomra az volt egy nagyon meghatározó 
pillanat, amikor Jézus olajjal megkente a kezeimet és egy pillanatra meg is 
fogta, akkor éreztem meg  erőt és biztonságot adó „ölelését”.... - Vera - 

Betegek kenetének kiszolgáltatása ápr. 25. 

 

Medugorjei ima a betegekért 
 
Ó, Istenem, itt van előtted ez a beteg, 
eljött, hogy azt kérje tőled, amire vágyik, 
amit a legfontosabbnak tekint. 
Ó, én Istenem, add 
szívébe ezeket a szavakat: 
Az egyetlen lényeges, a lélek egészsége. 
Urunk, legyen meg mindenben számára 
a te akaratod. 
Ha gyógyulását akarod, 
adj neki egészséget; 

ám ha akaratod más, 
hordozza továbbra is keresztjét. 
Könyörgöm hozzád magunkért is, 
akik közbenjárunk érte; 
tisztítsd meg szívünket, 
hogy méltók lehessünk továbbítani 
a te szent irgalmasságod. 
Oltalmazd őt, enyhíts terhén, 
legyen meg benne a te akaratod, 
általa a te szent neved nyilvánuljon meg. 
Segíts, hogy keresztjét bátran hordozza.                
PppppppppppppppppppppppppÁmen. 
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Gyalogtúra a Gerecsében 

Csodálatos napunk volt, Istennek legyen hála! 
Köszönet Mindenkiért és mindenért! Először az időjárásért, ami nem volt sem 
hideg, sem meleg - pont ideális - és főleg nem esett! 
 Majd Gyurinak az ötletért, hogy ma hazánk ezen a táján túrázzunk, nem 
kevésbé Magdikának, hogy meglepő létszámú csapatnak ebédet készített. 
Az ismeretlen táj gyönyörű volt. Harsány zöld volt minden, a virágok, a fák, 
bokrok. Láttunk hóvirágot (áprilisban), találtunk el nem olvadt havat. 
ʹSalamon pecsétje  ́növényt, amit nem tudnánk, ha Gyuri nem mutatta volna 
meg, rózsaszín virágszőnyeget az utcán a vonathoz igyekezve. 
No és a túra. Biztosan megjártuk a jelzett km-eket, de nem volt megerőltető. 
Szép a romtemplom, benépesítettük. Jó volt együtt olvasni a havi Életigét,  
imádkozni az Elek családért. 
 A ráadás számomra az ökofalu (Agostyán), amit eddig csak hallottam. Na-
gyon tetszett: az élhető házak, az állatok, a bemutatható „iskola”, a  bio lepény 
és a forró gyógytea, Jézus kenyere s a szabad tűz, ami fényt és meleget adott a 
finom borhoz, amivel a vendéglátók vártak minket. 
A kevés pénzből épülő templom, - az ottani emberek hite, hogy ha lassan is - 
de elkészül és működni fog. Lehetne folytatni - de ez is - ami eszembe jutott, 
gazdag volt a mai túrában. – B.Évi - 
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Kerékpártúra Bp. - Gyál  - Ócsa - Üllő 

 

 

Május 6-án reggel indultunk, termé-
szetesen a szombat reggeli 7-es 
szentmisével és litániával indult nap 
(+ napos idővel ). Nagy várakozás 
volt bennem, mert végre nem csak a 
fotókról nézhetem a bringás csapatot 
hanem át is élhetem ezt a programot. 
 

13-an bátorodtunk fel az útra. A cél Gyál - Ócsa - Üllő útvonal volt. Nem telje-
sen kihívásoktól mentesen zajlott ez a túra. Kb. 5 km megtétele után a brin-
gám megadta magát, de működik a gondviselés és 
kb. 2 km-rel arrébb épp akkor nyitott ki egy kerék-
pár szerviz, aki 10 másodperc alatt orvosolta a 
problémát. Megfordult a fejemben, hogy hagyom 
az egészet és visszafordulok az úton, de vonzott a 
csapat és valóban szerettem volna a szép időben 
egyet tekerni.  
 Két kisgyerek mellett ritkán adódik egy 
„szabadnap”, ezért hálás vagyok a feleségemnek, 
Ginának, hogy megoldotta a gyerekvigyázást, és 
lehetővé tette , hogy mehessek. 
 Eljutottunk a Havannán lévő Szent László plé-
bániára, és templomba (Károly atya előzőleg itt 
szolgált) majd a gyáli plébános vendégszeretetét élveztük. Megnéztük Ócsán 
a 13. sz-i református templomot és megismertük a történetét alaposan.        
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JÚNIUS 
 
 
 
 

  4. Pünkösd… A Szentlélek  
     kiáradásának ünnepe 
 5. Pünkösdhétfő Máriaremetén    
    (Egyházmegyénk „juniálisa”) 
11. Te Deum - Hittan évzáró 
szentmise 
17. Kerékpártúra 
18. Úrnapja - Körmenet 
29. Fokoláre lelkigyakorlat 
(Máriapoli) 
 
 

NAPTÁRUNKNAPTÁRUNKNAPTÁRUNKNAPTÁRUNK    

 
 

Június 18-án Krisztus Szent Teste és 
Vére ünnepe – Úrnapja. 
 
 
 
 

Az Eucharisztiát ünnepeljük, mint az 
előző évben is.  
De. 10 órakor 
szentmise, 
majd  
körmenet a  
szokott útvo-
nalon: Cházár 
A. utca - 
Istvánmezei 
út - Thököly 
út (Az István 
lakóparkot 
megkerülve.)  
Mindenkit szeretettel várunk!  
Tegyünk tanúságot együtt a velünk élő 
Krisztusról! 

Nagyon érdekes a temp-
lom múltja, ajánlom má-
soknak is megtekinteni. 
 

Visszafelé jövet kb. 10 
km-rel a túra vége előtt 
pedig Judit kapott defek-
tet. Sok próbálkozás után 
sem tudtuk helyrehozni 
a leeresztett kereket, és 
lógott az eső lába is. Itt 

már csak a Jó Isten segíthet - egy rövid fohász után kb. 2 percen belül érkezett 
egy teherautó, aki „véletlen” épp Üllőre ment és szívesen segített egyikünket 
elszállítani a kerékpárral együtt. Végül megúsztuk szárazon…  
Van gondviselés! Bátorítok mindenkit, aki szeret mozogni és van kerékpárja, 
legközelebb tartson a ROKIS csapattal.     

- Sebők Attila - 
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Élő rózsafüzér 

Nagyon örülök, hogy ilyen csodála-
tos létszámmal vettünk  részt  a za-
rándoklaton, hogy ennyien meghal-
lották a Szűzanya imádságra hívó 
szavát. Külön köszönöm a gépko-
csivezetőknek, hogy értünk jöttek 
és sokkal hamarabb és kényelme-
sebben hazatérhettünk.  
Imánkba foglaltuk Károly atyát és a ROKI  minden tagját!  
Már most hívok jövőre sok szeretettel Mindenkit, hogy imádkozzunk közösen 
a ROKI -ért, Egyházunkért , a békéért! Isten áldjon meg Mindnyájunkat!                                                          

- A .Jutka -  
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Mit is jelent a gyakorla
 kereszténység 

Hála Istennek, sokan olvassák a Bibliát, napi evangéliumot. Vallásos témájú 
írásokat, könyveket is. Sokan járnak a különböző hittanos összejövetelekre és 
hallgatják a prédikációkat. Többeknek van teológiai, illetve hitoktatói végzett-
ségük. Vannak, akik plébánián kívüli előadásokra, imaalkalmakra járnak, kép-
zésekre… Ezek mind fontos, dicséretes dolgok és örömmel töltenek el. 
 Viszont tudjuk az evangéliumokból, Jézustól, hogy mit is jelent igazán ke-
reszténynek, Krisztus-követőnek lenni. A tettek, az életünk… 
Nagy öröm tudni, hogy: „Én veletek vagyok minden nap, a világ végéig.” (Mt 28-
,20). Máté számára Jézus a „velünk az Isten”. 
Jézus, mielőtt visszatér az Atyához, összegyűjti tanítványait, akiknek köze-
lebbről is feltárta küldetését, és rájuk bízta, hogy vigyék tovább művét. –     
Többek között minket is ezért gyűjt össze! 
 Merész vállalkozás ez, de Jézus biztatja az apostolokat: nem fordul el tőlük, 
sőt megígéri, hogy velük marad minden nap, támogatja, elkíséri és bátorítja 
őket „a világ végezetéig”. Segítségével tanúságot tesznek majd a vele való ta-
lálkozásról, igéjéről, befogadó és irgalmas szeretetéről mindenki iránt, hogy 
sokan találkozhassanak vele, és együtt alkossák Isten új népét a szeretet pa-
rancsa alapján. – A mi küldetésünk is! Mondhatjuk, Isten örömére van, hogy 
velem, veled, velünk lehet minden nap a világ végezetéig, saját személyes éle-
tünk és az egész emberiség történelmének végéig. Vajon ez valóban így van? 
Valóban találkozhatunk vele? 
 Igen, Ő ott van minden sarkon, mellettünk jár. Elrejtőzik a szegényekben, a 
lenézettekben, a kicsikben, a betegekben, a tanácstalanokban és azokban, akik 
nem élhetnek szabadon. Ott van abban, aki csúnya, és aki kitaszított… Azt 
mondta: »… éhes voltam, és ennem adtatok…« Tanuljuk meg fölfedezni őt ott, ahol 
van! Jelen van igéjében, amelyet, ha gyakorlatra váltunk, megújítja a létünket, 
jelen van a föld minden pontján az Eukarisztiában, és működik a lelkipászto-
rokon keresztül is, akik a népet szolgálják. Jelen van, amikor egyetértésre tu-
dunk jutni egymás között, így hatékonyabb az imádságunk, amellyel az Atyá-
hoz fordulunk, és fényt kapunk mindennapi döntéseinkhez. 
„Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig”: mekkora reményt kelt ez az 
ígéret! Arra bátorít, hogy keressük meg őt utunkon. Tárjuk ki a szívünket és a 
karunkat, legyünk készen a befogadásra és az osztozásra egyénileg, és együtt 
is, mint családi vagy egyházi közösség, munkahelyi vagy baráti társaság, civil- 
vagy vallási szervezet. Így Jézussal találkozhatunk, öröm és fény tölt el, amely 
az Ő jelenlétét jelzi. 
Minden reggel lehetne „szívem első gondolata”: Szeretném ma fölfedezni, hol 
akar találkozni velem!? És a találkozások sok-sok örömet hoznak életünkbe! 

- Károly atya - 
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A TÖMEGTÁJÉKOZTATÁS 51. VILÁGNAPJÁRA 
„Ne félj hát, mert veled vagyok!” (Iz 43,5) 

 
 

A reményt és a bizalmat kommunikálni       
korunkban 
A technológiai fejlődésnek köszönhetően a 
kommunikációs eszközökhöz való hozzáférés 
által már nagyon sokaknak lehetősége van 
azonnal megosztani és szerteágazó módon 
elterjeszteni a híreket. Ezek a hírek lehetnek 
jók vagy rosszak, igazak vagy hamisak. Már 
hitbéli ősatyáink úgy beszéltek az emberi el-
méről, mint egy őrlőmalomról, amelyet nem 

lehet megállítani, ha a víz megindítja. Annak azonban, akire a malmot bízták, 
lehetősége van eldönteni, hogy búzát vagy konkolyt őröl benne. Az ember 
elméje mindig működésben van, nem tudja abbahagyni mindannak az 
„őrlését”, amit kap, de rajtunk áll a döntés, hogy milyen anyagot szállítunk 
neki (vö.: Johannes Cassianus, Levél Leontius igumenhez). 
Szeretném, hogy ez az üzenet elérjen és bátorítson mindenkit, aki szakmai 
körben vagy személyes kapcsolataiban mindennap sok információt „őröl”, 
hogy illatos és jó kenyeret tudjon adni azoknak, akik kommunikációja gyü-
mölcsével táplálkoznak. Arra szeretnék buzdítani mindenkit, hogy építő mó-
don kommunikáljon, a mások iránti előítéletet elutasítva támogassa a találko-
zás kultúráját, amelynek köszönhetően az emberek megtanulhatnak tudatos 
bizalommal tekinteni a valóságra. 
 Azt hiszem, át kell szakítanunk a szorongás ördögi körét és gátat kell szab-
nunk a félelem spiráljának, amely annak a megszokásnak a gyümölcse, hogy 
figyelmünket a „rossz hírekre” (háborúkra, terrorizmusra, botrányokra és az 
emberi életben előforduló mindenféle kudarcra) összpontosítjuk. Természete-
sen nem arról van szó, hogy erősítsük azt a félretájékoztatást, amely nem vesz 
tudomást a szenvedés drámájáról, és nem is arról, hogy naiv optimizmusba 
essünk, amely nem engedi, hogy megrendítse a gonosz botránya. Ezzel ellen-
tétben azt szeretném, hogy mindannyian lépjünk túl a rosszkedv érzésén és a 
beletörődésen, amely gyakran elfog és fásultságba taszít minket, félelmeket 
ébreszt vagy azt a benyomást kelti, hogy a gonosznak nem lehet határt szab-
ni. Egy olyan kommunikációs rendszerben, amelyben az a logika uralkodik, 
hogy a jó hír nem kelendő, tehát nem is hír; amelyben a fájdalom drámájából 
és a gonosz misztériumából oly könnyen látványosságot csinálnak, egyébként 
is beleeshetünk abba a kísértésbe, hogy elaltassuk lelkiismeretünket vagy 

Ferenc pápa üzenete 
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csüggedésbe essünk. Annak a nyílt és kreatív kommunikációs stílusnak a kere-
séséhez szeretnék tehát hozzájárulni, amely soha nem engedi át a gonosznak a 
főszerepet, hanem igyekszik rávilágítani a lehetséges megoldásokra, kezdemé-
nyező és felelős hozzáállásra ösztönzi az embereket, akik felé közvetíti a hírt. 
Arra szeretnék hívni mindenkit, úgy beszéljen korunk embereihez, hogy elbe-
szélését a „jó hír” logikája járja át. 

 
 
 

A jó hír 
Az ember élete nem csupán személytelen történések krónikája, hanem olyan 
történeté, amely arra vár, hogy egy olyan értelmezési kulcsot válasszanak az 
elbeszéléséhez, amely képes kiválogatni és összegyűjteni a legfontosabb adato-
kat. A valóságnak önmagában nincs egyértelmű jelentése. Minden attól függ, 
milyen tekintettel fordulunk felé, milyen „szemüvegen” keresztül akarjuk néz-
ni: ha lencsét váltunk, a valóság is másnak tűnik. Honnan indulhatunk hát el 
ahhoz, hogy megfelelő „szemüveggel” olvassuk a valóságot? 
Számunkra, keresztények számára a valóság megértéséhez megfelelő szem-
üveg nem lehet más, mint a jó hír, kiindulva magától a Jó Hírtől : „Jézus Krisz-
tus, Isten Fia evangéliuma” (Mk 1,1). Márk evangélista ezekkel a szavakkal 
kezdi elbeszélését, a „jó hír” hirdetésével, amelynek köze van Jézushoz, de 
több mint egy információ Jézusról, inkább az örömhír, ami maga Jézus. Az 
evangélium lapjait olvasva felfedezzük, hogy a mű címe valóban megfelel a 
tartalmának, és legfőképpen azt, hogy ez a tartalom maga Jézus személye. 
 Ez a jó hír, ami maga Jézus, nem azért jó, mert nincs benne szenvedés, ha-
nem azért, mert a szenvedést is nagyobb távlatban éli meg, szerves része az 
Atya és az emberiség iránti szeretetének. Krisztusban Isten szolidárissá vált 
minden emberi helyzettel, kinyilatkoztatta nekünk, hogy nem vagyunk egye-
dül, mert van egy Atyánk, aki soha nem feledkezhet meg gyermekeiről. „Ne 
félj hát, mert veled vagyok!” (Iz 43,5): egy olyan Isten vigasztaló szava ez, aki 
öröktől fogva részesévé válik népe történelmének. Szeretett Fiában Istennek ez 
az ígérete – „veled vagyok” – odáig megy, hogy magára veszi minden gyenge-
ségünket, egészen addig, hogy a mi halálunkkal hal meg. Őbenne a sötétség és 
a halál is a Fénnyel és az Élettel való egyesülés helyévé válik. Így születik meg 
a mindenki számára elérhető remény éppen azon a helyen, ahol az élet ismeri 
a bukás keserűségét. Egy olyan remény ez, amely nem csal meg, mert kiáradt 
szívünkbe az Isten szeretete (vö.: Róm 5,5) és új élet sarjad belőle, ahogyan a 
növény kinő a lehullott magból. Ennek fényében a világ történelmének min-
den új drámája egy lehetséges jó hír színterévé válik, attól a pillanattól kezdve, 
hogy a szeretet mindig utat talál a felebarát felé, és olyan szíveket ébreszt, ame-
lyek képesek megrendülni, olyan arcokat, amelyek képesek nem elcsüggedni, 
olyan kezeket, amelyek készek arra, hogy építsenek. 

(a folytatás honlapunkon olvasható) 



 

22 Rózsafüzér Királynéja 

Életünk 

Megragadom az al-
kalmat, hogy tájékoz-
tassam a testvéreket, 
hogy én is napi szin-
tem tartom a tájékoz-
tatókat, sokakkal köl-
csönösen kapcsolat-
ban vagyunk… 
- akik járnak a felnőtt 
hittanaimra, azok 
jobban képben van-
nak, tudják, mi van a 
szívemben, plébáni-
án, egyházunkban… 
és velük meg tudunk 
beszélni, helyére tu-
dunk tenni sok min-
dent… 
- akik a honlapunkon 
kinyitják a különböző 
„ablakokat”, azok 
szintén napi szinten 
tájékoztatva vannak 
(Plébánosi gondola-
tok, Levelek, Olvas-
tam, Prédikációk… és 
még sok-sok közérde-
kű tudnivaló, menü-
pont)…  
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- akik olvassák a templomi 
faliújságunkat, ott is sok 
mindenről tájékozódhat-
nak… 
- akik olvassák plébániánk 
újságját - Rózsafüzér Király-
néja – szintén „képben van-
nak”… 
- akik nap, mint nap részt 
vesznek szentmiséimen, 
vagy a vasárnap délelőttin, 
ott is „zajlik” a tájékozta-
tás… 
- akik személyesen felkeres-
nek (kik, milyen kérdéseik-
kel, problémáikkal - vagy 
éppen nálam gyónnak, tő-
lem kérnek lelkivezetést), 
szintén választ kapnak sok 
mindenre… 
- akik meghívnak pl. család-
csoportjukba, vagy éppen 
otthonukba, ott is személye-
sebben tudjuk egymást 
„tájékoztatni”… 
- ugyanakkor tudom, hogy 
mindezeket többen kihagy-
ják, az interneten és élőben is 
másfelé/máshonnan tájéko-
zódnak… így viszont nem 
tudunk „egyek lenni”! 
- A mai napon megköszö-
nöm mindenkinek, akik a 
létfontosságú, „kölcsönös 
tájékoztatásban” benne van-
nak és közösen tudjuk építe-
ni egymást, plébániai közös-
ségünket, egyházunkat! 

Károly a. 
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Plébániánk homlokzatának felújítása 

Ki finanszírozza? 
 

Sokan dicsérik, sokaknak tetszik plébániánk 
épületének/homlokzatának már elkészült 
része. És van, akit érdekel is, hogy mindezt 
ki finanszírozza! 
 

Az egész felújítás (a plébánia három utcáról látható homlokzatának felújítása 
és a pinceablakok cseréje) várhatóan összesen 36,4 millió forintba fog kerülni. 
Ebből 22 millió forintot az Érsekség ad, 8 millió forintot pedig a Fővárosi Ön-
kormányzat nyújt pályázat keretében. 
A fennmaradó több, mint 6 millió fo-
rintot pedig reményeink szerint a ked-
ves hívek ill. adományozók jóvoltából 
tudjuk majd kifizetni. Az adományok a 
„szegény asszony két fillérjétől” (Mk 
12, 41-44) kezdve komolyabb összegig 
is terjednek, ismerős és ismeretlen 
(vidékről, nem a mi templomunkba 
járók, stb.) Van, aki egy összegben, van, aki apródonként, de hozzájárul közös 
otthonunk felújításához, állagmegőrzéséhez. Isten fizesse meg az adományo-
zók nagylelkűségét! - pl. -  
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Szülőktől szülőknek 

Kisgyermekkel a szentmisén 
 
♦ Ha gyermeked még nem tud egy helyben marad-

ni, akkor inkább a templom hátsó részéhez, a bejá-
rathoz közel foglaljatok helyet, mert ott jobban le-
het mozogni (a gyermek kezét fogva!) és kimenni 
is könnyebb. 

♦ Ha gyermeked hangosan sír vagy hangoskodik, 
akkor kérünk, vidd ki a templomból egy kis időre, 
mert ez zavarhatja a többieket! 

♦ Kérjük, ne sétáljatok a padsorok két oldalán és kö-
zépen, illetve a mellékoltároknál (hátul, a padok 
mögött szélességben lehet!). Különösen az olvas-
mányok és a prédikáció alatt szükségeltetik a 
csend. 

♦ Az urnatemető sem a játék helye, és csak misék 
idején látogatható a hozzátartozók számára. Hagy-
juk őket nyugalomban emlékezni, imádkozni! 

♦ Mise alatt lehetőség szerint ne etesd a gyermeked!  
♦ A hátsó padsorokban találtok dobozokban szentképekkel díszített kis ké-

peskönyveket. Ezeket bátran nézegessétek mise alatt! A mise végén ké-
rünk, rakjátok vissza a dobozba a könyveket! Színezőt és más, nem zörgős 
játékot is hozhattok, külön öröm, ha az vallásos jellegű.  

♦ Miatyánk imádkozása előtt a gyerekekkel előre szoktunk menni az oltár-
hoz, hogy az Úr imádságát az oltár körül közösen imádkozzuk. Gyertek Ti 
is! A legtöbb gyermek örül neki! 

♦ Ahogy nő a gyermeked, segítsd, hogy a saját szintjén fokozatosan be tud-
jon kapcsolódni a liturgiába. Két-három éves kortól próbáljatok meg előbb-
re ülni, hogy ne vonja el a figyelmüket a kisebbek mozgolódása. A kisovis 
(csendben megülni képes) gyerekeket a bal oldalon, az első padsorban ülő 
hitoktatók várják szeretettel, színezőkkel.  

♦ A már járni tudó gyermekek homlokára az atya a mise végén „kis keresz-
tet” rajzol. Örömmel szoktak sorakozni. Kérjük, áldozáskor csak a kisbabá-
kat vigyük magunkkal. /Ez bíborosi rendelkezés/. 

♦ Részvételed a szentmisén - amennyire sikerül – ne gyermek-, hanem Isten-   
centrikus legyen! A faliújság olvasgatását és a beszélgetést a szülőtársakkal 
kérünk, halaszd a mise utánra!  
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Kinek hogyan sikerült tettekre váltani, megvalósítani az áprilisi 
életigét? Életigés testvéreinket kérdezzük.  

 
 
 

„Isten soha nem fárad bele, hogy kezdeményezzen, ráadásul azt 
is megígérte, hogy ő maga olt belénk új szívet és új lelket.” 

 Azt képzeltem magamról, hogy Máriával való kapcsolatom jó, 
annak ellenére, hogy a megígért napi egy tizedet időnként fegyel-
mezetlenül mondtam, volt, hogy el is maradt, de mindig újra-
kezdtem. Előfordult, hogy kérésekkel bombáztam Máriát, és azt hittem ez így jó. Az 
üdvözlégy Mária imát szívesen imádkozom. 
Isten elém hozta ezt a kérdést: Te hogy szenteled magad Máriának? És kérte a vála-
szomat is. Új szívvel két konkrét lépést tettem, reggel korábban ébredek és az első 
dolgom az lett, hogy elmondom az egy tized rózsafüzért és megszületett bennem az a 
vágy, hogy szeretném meghallani azt is, amit Mária szeretne mondani. Ima után még 
csendben maradok egy ideig. - A -  
 

Csőrepedés miatt ázott az alattunk lakó. Nekünk kellett szerelőt hívni, és a bontást is 
nálunk kezdték. Emiatt ki kellett írnom a vízelzárást előző este, de biztonság kedvé-
ért be is csöngettem azokhoz, akik már nem láthatták a kiírást, mert előbb hazaértek. 
Így alkalmam nyílt végre beszélgetni a fölső lakókkal is. Van egy néni, aki már csak 
nagyon ritkán tud lejönni, meg egy lány, aki állandóan tartozik közös költséggel. 
Pont ők voltak akkor otthon: a lányról kiderült, hogy nagyon segítőkész és odafigyel 
a nénire, a néni meg boldog volt, hogy beszélhetett, így hát vagy fél órát eltöltöttünk 
a lépcsőházban, de megérte: mindenki örült a jókedvű beszélgetésnek. - B - 
 

Hamvazószerdán egy rossz hírt kaptam, egy keresztet. Eszembe jutott, hogy Isten 
akkor is szeret minket, amikor nem így érezzük, ezért nem zúgolódtam. Inkább meg-
köszöntem neki a bizalmat, hogy osztozhatom szenvedésében, és az időzítést, hogy 
nagyböjt első napjára igazította ezt.  - E. - 
 

Kislányunkat oltásra vittük pénteken 10 órára. Amikor odaértünk pontosan, nem hív-
tak be minket és sorban az utánunk érkezőket hívták be, majd 30 perc után érdeklőd-
tem, hogy mi 10 órára jöttünk, akkor azt jelezték , hogy 10.40-re vagyunk beírva. 
Nyugodtan tudomásul vettem (pedig belül mérgelődtem), de elfogadtuk a tényt, és 
türelemmel kivártuk a sort. Végül kiderült, hogy mi írtuk fel rosszul az időpontot. Ez 
az eset türelemre tanított meg, és, hogy mindig álljunk szeretettel az emberek felé, és 
Jézust lássuk benne. - A - 
 

„Törekedjünk tehát felismerni Jézust minden aggodalomban, az élet megpróbáltatá-
saiban, minden sötétségben (…) Ő ott van ezekben, mivel magára vette mindegyiket.” 

A napjaim viszonylag nagyobb stresszben folynak, rengeteg a munkám. Már akkor 
sem könnyű örülni és pihenni, amikor a várva-várt egyedüllét idejében vagyok. Elő-
fordul, hogy a munka befejezését követően csak leülök, és fél órán keresztül nem 
tudok magammal kezdeni semmit. Különösen vigasztaló, hogy Jézus ezekben a pilla-
natokban is jelen van, mert úgy akarta, hogy ne legyen helyzet, amelyben ne emel-
hetne fel magához. - M - 

Éljük az igét! 
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Imádkozzunk! 

A PÁPA JÚNIUSI EGYETEMES IMASZÁNDÉKA:  
 

A nemzetek vezetőiért, hogy tudatosan tegyenek azért,  
hogy megszűnjön a fegyverkereskedelem, amely sok ártatlan  
áldozatba kerül. 

 

 

Az Élet Igéje 

JÚNIUS: „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” (Jn 20,21) 

 

 
 
 
 

ÖRVENDETES 

VILÁGOSSÁG 
-    
FÁJDALMAS 

DICSŐSÉGES 

 

A plébános imaszándékai  
a rózsafüzér csoportok részére 

JÚNIUS 

 

 

 

 

♦ Kovács	Mihály	-	Lindmayer	Magdolna		
(kép) 

♦ Kovács	Péter	-	Murányi	Mónika	
♦ Godár	Gergely	-	Szabó	Csillag	Kincső	

♦ Timku	Tamás	-	Aulechla	Nikolett	
♦ Szabó	Gábor	-	Tóth	Anikó	

♦ Kiss	Attila	-	Sárközi	Anna	

 

♦ Dr.	Herceg	József	
♦ Farkas	Marianna	
♦ Kovács	Borbála	

♦ Kovács	Orsolya	
♦ Okos	Melinda	

♦ Bőczén	Bernát		(kép) 
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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 esti szentmise előtt 17 óra-
kor, 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 

TBCDEEF FGHBIJDKFLM 
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    

 

 

Urnalátogatás 

A szentmisék előtt és alatt 

 

 

 

SZENTMISÉK RENDJE 
TEMPLOMUNKBAN 

 

Az Irgalmasság kapuja ikon 

 

 

 

PLÉBÁNIA IRODA 
 

 

    
 
 

 

 

 

VNODIGNP  
de. 10 óra 

(ez plébániánk fő szentmiséje) 

és 18 óra 
 

 TBCDEEF OSTGUJFOVM: 
 
 
 

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

 
 
 
 

 

 

templomunkban 

 
 

Várjuk a rózsafüzérrel  
kapcsolatos tapasztalatokat, 

imameghallgatásokat!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


