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SZÁZ HÚSVÉT
Az idei Húsvétra készülve és száz éves templomunkra gondolva, el-elgondolkodtam rajta, hogy a
száz év ala már mennyi feltámadás (nemcsak húsvéti) volt templomunkban!
Nekem ebben a templomban még csak a nyolcadik húsvét, de a nyolc év is sok feltámadást, újrakezdést, megtérést, kegyelmet ajándékozo . Sok
felnő keresztelés, felnő elsőáldozás, házasságrendezések, sok új arc templomunkban és sok új élő tag
plébániai közösségünkben…de a sok szentgyónás, a
sok plébániai program mennyi testvérünk életében
hozo megújulást!
Persze újra és újra tudatosítjuk, hogy a húsvéti misztérium nem csak alleluja. „Szenvedés, halál és feltámadás”. Mindezt naponként is átélhetjük,
megtapasztalhatjuk, de szeretetből örömmel vállalva – Krisztust követve. És
ha vele szenvedünk, ha vele halunk, vele fogunk megdicsőülni is.
Ennek – a húsvéti titoknak – megértését, jó megélését, felvállalását kívánom a kedves testvéreknek, hogy aztán sok, igazi alleluja is születhessen
bennünk és közösségünkben! - Nagy Káro ly pléb áno s -
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A HÚSVÉTI SZENT HÁROM NAP ÜNNEPLÉSE
NAGYCSÜTÖRTÖK (ápr. 2.)
Templomunkban este 6 órakor mi is megkezdjük a húsvéti SZENT HÁROM NAP
ünneplését plébániai közösségünk közös
miséjével (de. 10 órakor krizmaszentelési
mise a Bazilikában). Különösen is tudatosítjuk - hálatelt szívvel - az Eucharisztia
(szentmise, szentáldozás!) és a papság
megalapítását, valamint a kölcsönös szeretet 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. 3.)
Ezen a napon sehol a világon nincs szentmise! Szigorú böjt van! Egész
nap arra az áldozatra emlékezünk, ami által hitünk szerint a megváltás
valósággá le . Jézus Krisztus irántunk való szeretetből az életét adta,
hogy reményünk legyen az örök életre.
Reggel 8 órakor közös keresztúti áj tatosságot végzünk. Gyónási lehetőség is lesz.
Du. 3-kor az irgalmasság rózsafüzérét
imádkozzuk a szentsírnál.
A szentsír du. 3 órától (az esti szertartásig)
látogatható.
Este 6-kor kezdődik az Úr szenvedésének
emlékezete, melynek fő részei:
I. Igeliturgia (passió)
II. Hódolat a Szent Kereszt elő
III. Szentáldozás
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NAGYSZOMBAT (ápr. 4.)
Reggel 8 órakor közös ima, majd
egész nap nyitva a templom, egyéni
lehetőség a Szentsírt látogatni.
Így is kifejezhetjük Jézus iránti
szeretetünket, hálánkat.
A HÚSVÉTI VIGÍLIA szertartása este 8 órakor kezdődik.
A szertartás főbb részei:
I. Ünnepélyes kezdet - Tűzszentelés a templom elő , a húsvéti gyertya
bevitele a templomba, húsvéti örömének.
II. Igeliturgia - Olvasmányok, Dicsőség, Alleluja…
III. Keresztségi liturgia - Litánia, keresztvízszentelés, felnő keresztelés,
keresztségi fogadás megújítása (égő
gyertyákkal a kezünkben - gyertyát
mindenki hozzon!)
IV. Az Eucharisztia liturgiája - a felajánlással folytatódik a (húsvéti)
feltámadási, allelujás szentmise.
A szentmise végén ételszentelés lesz.
HÚSVÉTVASÁRNAP és
HÚSVÉTHÉTFŐ (ápr. 5-6.)
Ünnepi miser end lesz: de. 10, és este 6 órakor kezdődnek a szentmisék!
– A Damjanich utcában reggel 8-kor.

JÉZUS FELTÁMADT, ALLELUJA!
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Nagyhe ünneplés
VIRÁGVASÁRNAP:
Jézus nagyon szerényen, egy csacsi hátán
„bevonul” Jeruzsálembe, a nép ujjongva
fogadja (Mt 21). Jeruzsálemben pálmaágakat lengettek, mi barkával tudjuk Őt köszönteni. Jézus szívesen eljön az én életembe is, ha meghívom, és ha szívesen fogadom. Ezen a napon megjelenítjük a Passiót, Jézus szenvedéstörténetét. A liturgiát
piros színben ünnepeljük: már készülünk Jézus vértanúságának ünnepére.
NAGYCSÜTÖRTÖK:
a szentmise és a papi szolgálat alapításának ünnepe. Egyházunk kétezer
éve ünnepli a szentmisét azzal a bizonyossággal, hogy Jézus újra nekünk
ajándékozza önmagát. Azért, hogy mi is képesek legyünk odaadni az életünket embertársainknak. Ma újítsuk meg azt a szándékunkat is, hogy segíteni akarjuk papjainkat. Ezen a szentmisén
Jézus példájára mi is megmossuk egymás
lábát (Jn 13). Nagycsütörtök este kezdődik
Jézus szenvedéstörténete: Júdás elárulja őt,
tanítványai elfutnak, a nép vezetői halálra
ítélik. Jézus kéri apostolait, hogy virrasszanak vele egy órát. Ezért szentmise után a
templomban maradunk és olvassuk, újragondoljuk Jézusnak az utolsó vacsorán elmondott szavait (Jn 14-17. fejezetek). Jézus mondta nagycsütörtök este:
„Ti Mesternek és Úrnak hívtok engem. Jól teszitek: az vagyok. Ha tehát én, az Úr és
Mester, megmostam lábatokat, nektek is mosnotok kell egymás lábát. Példát adtam
nektek: Amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek… Új parancsot adok nektek:
Szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást ti is.
Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok
egymás iránt.ʺ (Jn 13. fejezet)
NAGYPÉNTEK:
Pilátus jóváhagyja a főtanács ítélet, és halálra adja Jézust. A művelt rómaiak
által különös kegyetlenséggel megtervezett, lassú fulladással és lassú kivér4
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zéssel járó kereszthalálra ítélik az élet
Urát, aki mindvégig, mindenkit szeretett. Én ki vagyok a keresztúton: Mária,
Cirenei Simon, Veronika – vagy csak
siránkozó asszonyok? Önként vállalt
áldozat, esések és fölállások: akarok én
is mindig újrakezdeni – élve a bűnbocsánat szentségével is. A mai liturgia
központjában a kereszt előtti hódolat
áll: nem ennek, hanem annak a Keresztnek, magának Jézusnak hódolunk!
A VIGÍLIA ÜNNEPLÉSE:
vasárnap hajnalban lenne az ideje, de legtöbb
helyen nem sokkal a sötétedés beállta után ünnepeljük a föltámadt Jézust, aki fényt hozott az
életünk sötétjébe. Húsvét üzenete ez: az utolsó
szó nem a halál, hanem az Élet, nem a gyűlölet,
hanem a Szeretet, nem a bukás, hanem a szeretet diadala. Nagyon szép, ahogyan a liturgia
során egyre nagyobb és nagyobb lesz a fény. Ha
engedjük, Jézus a mi életünket is beragyogja. A
Vigília fontos mozzanata, mikor megújítjuk keresztségi fogadalmunkat, keresztény elkötelezettségünket. Olyan ez, mint amikor a szerzetesek és a házasok megújítják
egykor kimondott ígéretüket.
Minden nap megélhetjük, és meg is kell élnünk
ezt a küzdelmet:
nem akarom engedni, hogy bennem és a
környezetemben a gyűlölet győzzön!
HÚSVÉT VASÁRNAPJÁN, HÉTFŐJÉN –
és a további életem minden napján ezt élem,
ezt ünneplem: Isten győz, az áldozatra kész
Szeretet győz. Tehát nem nekem kell győznöm.
Nem szabad uralkodnom. De ha élem Jézus
tanítását, ha követem a példáját, a Jó fog győzni a világban. Lehet, hogy nem ma. De előbbutóbb bizonyosan!
- Jávorka Lajos atya www .rozsafuzerkiralyneja.hu
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Az öröm útja
1. Az asszonyok üresen találják a sírt.
„Ki fogja elhengeríteni a
követ…?” (Mk 16,1-7)
2. Péter és János a sírhoz futnak.
„A másik tanítvány is bement…
Látta és hitt.”(Jn 20,3-8)
3. Jézus megjelenik Mária Magdolnának.
„Uram, ha te vitted el, mondd meg,
hova tetted…” (Jn 20,11-18)
4. Az emmauszi tanítványok.
„Hát nem lángolt a szívünk…?”
(Lk 24,13-35)
5. Jézus megjelenik a 10 apostolnak.
„Vegyétek a Szentlelket!”
(Jn 20,19-23)
6. Jézus megjelenik Tamásnak.
„Boldogok, akik nem látnak,
mégis hisznek.” (Jn 20,24-29)
7. Jézus megjelenik Tibériás tavánál.
„…alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól.” (Jn 21,1-14)
8. Péter szeretet-vallomása.
„Jobban szeretsz engem, mint ezek?” (Jn 21,15-17)
9. Jézus mennybemenetele és a missziós parancs.
„Tegyétek tanítványommá mind a népeket!” (Mt 28,16-20)
10. Pünkösd.
„Lángnyelvek jelentek meg, és leereszkedtek mindegyikükre.” (ApCsel
11. A jeruzsálemi ősegyház élete.
2,1-13)
„Közös volt mindenük.” (ApCsel 2, 42-47)
12. Péter és János a főtanács előtt.
„Mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk.ʺ (ApCsel
13. Saul megtérése.
4, 1-21)
„Én vagyok Jézus, akit te üldözöl.” (ApCsel 9,1-20)
14. Pál apostol Rómában.
„Két álló esztendeig… fogadott mindenkit.” (ApCsel 28, 11-16.30-31)
6
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A keresztről
„Aki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát,
vegye föl keresztjét és kövessen engem.” (Mk 8,34)
Három éve volt a keresztelőm, így még pontosan emlékszem milyen volt az
életem akkor, amikor magam próbáltam megküzdeni minden akadállyal.
Az én életemben a legnagyobb változást az hozta, amikor megtudtam és
megéreztem, hogy nem hiábavaló a szenvedés.
Korábban teljesen értelmetlennek tartottam és nem is tudtam elfogadni
azt, hogy rossz dolgok történtek velem, vagy azt, hogy nehézségeim voltak
a mindennapjaimban. Akkor az életemben nem volt senki, aki tudott volna
segíteni és irányt mutatott volna, így amikor csak lehetett, megpróbáltam
kikerülni, elkerülni vagy nem tudomást venni a nehézségekről. Amikor
pedig szembe kellett néznem vele, nem tudtam elfogadni, megérteni és a
helyére tenni.
Aztán hallottam a fokoláre lelkiségen keresztül az
elhagyott Jézusról és arról, hogy a keresztünk milyen
fontos az életünkben. A kereszten Jézus úgy érezte,
hogy Isten elhagyta őt. Ez a fájdalom, amit ott megélt,
volt az én életemben is. Ez jelenti számomra, hogy
Jézus ott van a fájdalomban is. Utána értettem meg,
hogy miért a kereszt a jelképünk. Sokszor bennem
inkább félelmet keltett, hogy Jézust látom a kereszten ma már erőt ad! Nem arról van szó, hogy keresem az
életemben a nehézségeket, hanem, ha úgy érzem,
hogy nehéz valami, akkor attól már nem félek. Mert nem egyedül kell
szembenéznem a megpróbáltatásokkal. Amikor fájdalmam van, akkor
igyekszem, hogy ne magammal legyek elfoglalva, hanem, hogy másokért
ajánljam fel és ezáltal értelmet nyerjen. Ebben úgy érzem, akkora erő van,
hogy ha csak ezt kaptam volna ajándékként megtérésemkor, már másra
nem is lenne szükségem.
Kaptam azonban az Úrtól még sok ajándékot, viszont a kereszt megértése számomra az, ami a legnagyobb segítséget jelenti. Úgy érzem, hogy a
kereszt a megoldás a fájdalmaimra, nehézségeimre az életemben.
- Lengyel Krisztina -
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Az Úr ma is hív papi szolgálatra
Forgács Balázs vagyok, a Heves megyei Besenyőtelekről
származom. Egri középiskolai tanulmányaim végeztével a
fővárosba jöttem dolgozni, majd az ELTE-n szláv nyelveket
és irodalmat tanulni. A munka, az egyetem és a változatos
szabadidős programok mellett is azt éreztem, hogy az igazi
tartalom hiányzik az életemből. A mélyebb értékek keresése
közben bukkantam rá Isten és a kereszténység egy addig számomra ismeretlen oldalára. Az évek során Istenhez fűződő viszonyom fokozatosan elmélyült, hitemmel és az egyházzal való külsőséges kapcsolatom egyre
bensőségesebbé vált.
Miután az Úr előkészítette a talajt, elrendezte
a körülményeket és elérkezettnek látta az időt,
félreérthetetlenül a tudomásomra adta, mi a terve velem: a papságra hív. Nagyon megijedtem és
kétségbeestem, mivel sohasem akartam pap lenni. Szembeszálltam vele és teljes erőmből küzdöttem ellene, de végül alulmaradtam: a sok szeretetnek, amit kilátásba helyezett, nem tudtam ellenállni. Elég volt csak egy pillanatra átadni magam a gondolatnak, és már
nem volt visszaút. Magával ragadott, s mint mély sóhajtáskor a hűs levegő a
tüdőt, átjárta egész lelkemet. Az évek távlatából ma már tisztán látom a
módszerét: gyökeret vert a szívem mélyén, kihajtott, felnövekedett és kiterebélyesedett, hogy ágaival és gyökereivel beborította és behálózta testemet,
lelkemet. Mindezt persze észrevétlenül, azért hogy biztonságban tudjam
magam, s nehogy félúton elmeneküljek és mindent tönkretegyek. Mikor
azonban ráeszméltem a valóságra – már nem volt mit tenni. Ravasz.
Az egész folyamatban a legnehezebb pillanat számomra az volt, mikor
azzal a gondolattal találtam szemben magam, hogy az életemben nem az én
tervem válik valóra. Miután viszont átadtam magam Isten akaratának, és
teljesen rá mertem bízni magam, beláttam, hogy Istennek sokkal szebb terve
van velünk, mint amilyet mi a saját képzelőerőnkkel valaha is képesek lennénk kitalálni. Hálát adok tehát Istennek állhatatosságáért, hogy oly szilárdan kitart tervei mellett, s véghez viszi mindazt, amit elkezdett.
Kérlek, imádkozzunk együtt azért, hogy mindig felismerjük az Ő
akaratát, és legyen elég hitünk, hogy rá merjük bízni egész életünket.
- Forgács Balázs 8
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Az út Jézusig
Hosszú út vezetett a keresztelésem felé. Nem
voltam vallásos, mindig azt hangoztattam,
hogy realista ember vagyok, aki nem hisz egy
magasztosabb eszmében. A feleségem hívő
keresztény, így amikor megkértem a kezét,
nem volt kérdéses, hogy egyházi szertartást is
szeretnénk. Annak ellenére, hogy akkor még
nem hittem, számomra is fontos volt, hogy
Isten előtt is egybekeljünk.
A jegyesoktatás mellett a feleségem szerette volna, hogy megkereszteljenek. Amikor a templom kiválasztására került sor, arra esett a választásunk,
amely végig ott volt mellettünk. Miután megkezdődtek az oktatások és a
katekumenek, egyre jobban elmélyültem a vallásban, és tanultam. Elsőre
szokatlan volt, és rengeteg kérdés kavargott bennem, de éreztem, hogy az
életem gyökeresen meg fog változni. A kérdések száma lassan csökkent,
azonban még sokáig nem értettem mindent. A hitem egyre erősödött, és
igazán akkor éreztem Isten jelenlétét, amikor a feleségem édesapja meghalt.
Ez a tragédia segített megérteni, hogy Isten jelen van, és meg kell lennie
akaratának. Ekkor döbbentem rá igazán, hogy életünket nem mi irányítjuk,
és arra, hogy a Jó Isten jelöli ki
számunkra az utat. Az utat,
amely a legjobb nekünk.
A hosszabb felkészülés még
jobban megértette velem a
vallás és a hit lényegét. Ma
már teljes szívvel hiszem és
vallom Isten igéit, és büszkén
állok az Úr elé, hogy a keresztség szentségét magamhoz vegyem. Abban az isteni kegyelemben is részesülhetek, hogy először vehetem
magamhoz Jézus testét is, így két szentséget kaphatok. Úgy érzem, ez Isten
kegyelme, amely mára a mindennapjaim részévé vált.
- Benyó József -

www .rozsafuzerkiralyneja.hu
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Sohasem késő - házasságrendezés 40 év után
Amióta nyugdíjas vagyok, és több időm
van, állandóan gondolkoztam, hogyan
lehetne nyugodtabban élni. A lányom
ajánlotta, hogy menjek hittanórára, mert
kell nekem egy kis kimozdulás. Már az
nagyon tetszett, ahogy Károly atya és a
csoporttársak kedvesen fogadtak. Én az
első alkalommal éreztem, hogy ez az a
lehetőség! Nagyon szeretem a hittanórákat, Károly atya nagyon lelkiismeretesen, - pedig sokszor fáradtan - mondja el nekünk, hogyan éljünk a Szentírás szerint, hogy Isten velünk maradjon. Éreztem, hogy valami még hiányzik, mert nem gyónhatok, áldozhatok. Hiányzik a házasság szentsége. A
férjem református vallású és sokat vártam arra, hogy ő is szívesen jöjjön a
katolikus házasságba. És most, egy vasárnapi prédikáció után úgy gondoltam, hogy nem várok tovább és elindultam Károly atyához, hogy kérjem a
házasságrendezést. Ami nagyon meglepett, a férjem is minden erőltetés
nélkül azt mondta, hogy ő sem akar ebből kimaradni. Egy nagyon rövid kis
szertartást gondoltam, „csak éppen, hogy alá legyen írva”. De itt jött a meglepetés! Károly atya, a gyerekeink és a kis unokáink vártak bennünket a
templomban és nagyon szép esküvőnk lett! Szinte újjászülettem lelkileg. Én
csak lelkileg készültem az esküvőre, még fiatalnak sem kellett hozzá lenni,
hogy boldog legyek! Károly atyának nagyon hálás vagyok és kérem a Jóistent, hogy jó egészséggel és kitartással áldja meg az egész életét, hogy sokáig tudja vezetni a közösségünket! Köszönök mindent!
- Fehérváriné Kati -

EZEKRE ÉPÜL A HÁZASSÁG:
♦ Megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél-e
ide, hogy házasságot köss?
♦ Ígéred-e, hogy leendő férjedet/feleségedet tiszteled és szereted, míg a halál
el nem választ benneteket egymástól?
♦ Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságtokat?
♦ Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled
őket?
10
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Hitvalló művészek
Februárban Körtvélyessy Zsolt színész, Jászai Mari
és Déryné-díjas Érdemes Művész volt a Hitvalló Művészek előadás-sorozatunk vendége.
Körtvélyessy Zsolt családjával Zuglóban él, és templomunkhoz is erős kötődése van, hiszen itt ministrált
és a házasságát is a templomban kötötte.
Irodalmi összeállításában verseket, prózai szövegeket hallhattunk tőle hitről, hazáról, szeretetről „Valamit mégis kéne tennem…” címmel. Köszönet a szép előadó-estért, melynek során művelődhettünk, épülhettünk!
Rendezvény-sorozatunk soron következő vendégeként március 15-én
a Kammerton együttes vezetőjét és tagjait: Edőcs Tamást (fuvola), Mocsári
Emmát (zongora) és Tóth Erzsébetet (cselló) köszönthettük templomunkban. Az együttes vezetőjét, Tamást, a Rózsafüzér Királynéja Templomban
keresztelték, itt volt elsőáldozó, itt bérmálkozott. Gyakran és szívesen ministrált. Tamás zenei pályáját az indította el, hogy templomunk orgonáját
hallgatta és így szerette meg a muzsikát. 1981 óta társa az életben és a klaszszikus zenében is Mocsári Emma.
A zene egylényegű az örömmel. Edőcs Tamás és művésztársai által lélekemelő,
maradandó, művészi élményben volt részünk. A
hangversenyük
címe:
„Kapcsolatok” volt, a program mottójául pedig a meghívóra a következő idézetet
írták: „Lehet élni zene nélkül
is. A sivatagon át is vezet út.
De mi (...) azt akarjuk, hogy az ember ne úgy járja végig élete útját, mintha
sivatagon menne át, hanem virágos réteken.” Kodály Zoltán gondolatai
üzenetértékűek számunkra is. Köszönjük az örömteli, szép estét !
Iliás Lajosné Ari, a program szervezője

www .rozsafuzerkiralyneja.hu
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Farsangunk

Idei farsangunk is kölcsönös szeretetben megélt, vidám együttlét volt.
Kicsik és nagyok, fiatalok és korábban születettek együtt igyekeztünk keresztényekhez méltó vígasságot rendezni. Mi sem bizonyítja ezt jobban,
minthogy délután három órától mind egyre több
„szent” népesítette be a OKISZ színháztermét:
találkozhattunk többek között Ábrahámmal és
Izsákkal, Jézussal és Máriával (ők többször, többféle alakban is megjelentek), Szent Péterrel, Szent
Imre herceggel, Szent Johannával, Lisieux-i Szent
Terézzel, Siennai Szent Katalinnal, Kalkuttai Teréz anyával, Szent László hermájával, na és természetesen angyalokkal is szép számmal.
Köszönjük Istenünk a szép együttlétet!
Néhány kép ízelítőül a teljesség igénye nélkül:

12
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Életképek
Babák és mamák közös ebédje

Babák és mamák keresztútja

Ökumenikus lelkészkör

Babák és mamák

Bérmálkozásra készülők
Férfi ak megál dása Szent J ózsef ünnepén

A Házasság hete
14

Róz safüzér Király néja

Karitász
KRUMPLILEVES EBÉD
Az idén is volt a már hagyománnyá vált
krumplileves ebéd. Köszönjük, hogy sokan
lemondtak az otthoni finom ebédről és az
arra szánt pénzt felajánlották a Karitász számára. Cserébe közösségben fogyaszthattunk
el egy finom krumplilevest, amelyet Aranka
készített. Az anyagi felajánlás mellett ez egy
újabb lehetőség volt arra is, hogy együtt legyünk: beszélgessünk, ismerkedjünk vagy mélyítsük kapcsolatainkat. Köszönjük mindazoknak akik
éltek a lehetőséggel, öröm volt
együtt lenni! Összesen 71.300,Ft gyűlt össze, amelyet nagy
örömmel fogunk szétosztani.
A Karitász nevében:
Balázs, Vera

KÉZMŰVES DÉLUTÁN
A márc. 14-i délutánon pedig a virágvasárnapi
vásárra készültünk nagy szeretetben.

www .rozsafuzerkiralyneja.hu
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Nagyböj gyalogos zarándoklat Máriabesnyőre
Március 7-i, első igazi tavaszias túránkat a Gödöllői Dombságban található
Isaszegen kezdtük. Már a vonatállomáson szívélyes fogadtatásban részesültünk, az egykor templomunkba járó, ma már Isaszegen lakó Domoszlai család jóvoltából, akik „Isten hozott Rózsafüzér Királynéja!” molinóval fogadták álmoskás kis csapatunkat. Külön meg szeretnénk köszönni keresztényi
áldozatukat, hiszen kora reggel ébredtek, hogy elkészítsék a molinót és hogy
még munkába menés előtt üdvözöljenek minket az állomáson.
Utunkat az isaszegi dombon található Honvéd Emlékműnél (1849. április 6.
folytattuk, megemlékezve hős elődeink győzelméről és a hazáért meghozott
véráldozatáról. A szikrázó napsütésben utunkat a gödöllői erdőségben folytattuk - ennek a tájnak a különlegessége, hogy a túraút egy részén a homok
szinte a tengerparti homok hatását kelti - egészen a zarándokok által népszerűségnek örvendő Máriabesnyőig.
Máriabesnyő különlegessége a természeti szépségén kívül, a kapucinus
rendhez tartozó csodálatos Nagyboldogasszony Bazilika és kolostor, amelyet hétvégén a lelki feltöltekezésre éhező zarándokok százai látogatják buszokkal. A kegytemplom különlegessége, hogy nagyon sok imameghallgatás történt a századok során (Magyarország második leglátogatottabb Mária-kegyhelye), illetve az óránként felcsendülő, csodálatos, az
olaszországi harangok által eljátszott „Boldogasszony Anyánk” régi magyar himnuszunk.

16
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Lelkileg feltöltekezve és a nagyböjti hangulatban kis
csapatunk közösen végigelmélkedhette - a nagyböjti
újságunkban is megtalálható - lelki keresztutat/
lelkitükröt, egyben Károly atya emlékeztetve minket,
hogy a igazi kereszténynek lenni nem egy célállapot
(amit ha egyszer elértél, nincs több dolgod), hanem
egy mindennapi célkitűzés amelyet kisebb-nagyobb
sikerrel és botlásokkal próbálunk elérni. Utunkat a
máriabesnyői temetőben található gróf Teleki Pál, az
első magyar főcserkész és Magyarország tragikus sorsú miniszterelnökének a sírjánál fejeztük be.
Külön köszönetet szeretnénk mondani a túrázó kismamának, aki hősiesen és panasz nélkül követte a csapat által diktált tempót, illetve köszönjük
a csodálatos napsütést (Károly atya „közbenjárásának” köszönhetően),
amely a túrázók téli fehérkés arcszínét is megszínezte.
- Scherf István -

Nagyböj élmények
A Húsvétot megelőző negyven napot különböző lelki programok segítették
elmélyültebbé tenni számunkra.
Két programot emelnék ki, amelyek különösen is magával ragadtak engem.
Az első a Szentatya által meghirdetett „24 óra az Úrért” ima-akció.
A mi plébániánk is huszonnégyórás szentségimádással kapcsolódott ehhez a
közös imához. Nagyon megható volt számomra ez az ima és a komoly bűnbánattartás. Öröm volt a testvérekkel együtt imádkozni!
Másik örömteli lelki élményem, hogy a máriapócsi
Szűzanya kegyképét a Szent István Bazilikában köszönthettem, imádkozhattam előtte, mint már oly sokszor. Csodálatos érzéssel telt el a szívem, mintha újból
szülőfalum mellett, Máriapócson lettem volna, de most
a Szűzanya kelt útra, hogy imára hívjon, és ahogyan az
ének is mondja „Igaz bűnbánatra, Mária segíts!”.
Látszólag a fenti két lelki program független egymástól, de számomra nem, mert mindkettőnél a kulcsszó a „bűnbánat” volt. - A. J. -

www .rozsafuzerkiralyneja.hu
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A Dunakanyar tavaszi panorámája
A címben jelzett látványban volt része mindazoknak, akik Károly atyával
tartottak a márc 21-i túrán. S nem is csak bizonyos kilátóhelyeken, hanem
szinte végig élvezhettük a dunakanyari panorámát, hisz a még csak rügyező
fák áttekintést engedtek a napsütötte Dunára és a túlparti Visegrádi hegységre, várra.
Az időjárás többnyire kegyes hozzánk a túranapokon, most azonban fölülmúlta megszokott önmagát: igazán gyönyörű, szélcsendes verőfényben
gyalogoltunk Nagymarosról Zebegénybe a tavaszi megújulásra készülő
hegygerincen.
A túra különlegessége volt, hogy több plébánia hívei érkeztek megnézni,
milyenek is azok a híres RoKi-túrák. Jöttek pl. Rákosligetről, Káposztásmegyerről, Rákosfalváról - hogy csak néhányat említsek.
Utunk során nem győztük fotókon megörökíteni az ébredő természet
szépségeit. A lelki töltődést közös elmélkedések, hosszú gyónások, egy
domboldalon lévő hangulatos keresztút csendes végigjárása biztosította, a jó
hangulatot pedig a beszélgetések, egymás jobb megismerése tette teljessé. S
ha Zebegény, akkor természetesen cukrászda, ahol a dunakanyari túrák immár hagyománnyá vált zárása történik - nem kizárva természetesen a plébániai közös vacsorát, ahol azonban már nem tudtunk mindnyájan részt venni.
Köszönjük a Mennyei Atyának ezt a csodás napot, Károly atyának a
szervezést, vendéglátást, papi szolgálatot, s minden résztvevőnek, hogy ajándékká vált testvére számára!
- Ali Erika -
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Gyakornok voltam a ROKI-ban
A Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Főiskoláról érkeztünk csoporttársammal a plébániára február elején.
Azt a feladatot kaptuk, hogy ismerkedjünk meg a plébánia életével és reflektáljunk rá, hogy mit látunk másként
a találkozás után?
Ez a plébánia egy nagy család. Itt mindenki egyformán fontos. Boldogok az emberek. Nevetnek, beszélgetnek, viccelődnek, játszanak, odafigyelnek egymásra és
megértenek, egy szóval szeretnek. De nem szavakkal, hanem tettekkel. Ettől
volt igazi, élettel teli. Jó volt velük lenni. Az éreztem, hogy igazi testvérek,
akikben Jézus otthon van. Ez egy olyan hely, ahonnan nem akar az ember
eljönni.
Nagyon sok olyan dolog történt, amit még sosem láttam korábban. Sőt
még elképzelni sem tudtam. Sose zsolozsmáztam még vonatom, és konyhában sem. Azt láttam, hogy az ima nem válik külön az élettől, hanem átszövi
és megtermékenyíti. Egyaránt jó volt a babákkal- mamákkal együtt rózsafüzérezni a szőnyegen, vagy a túratársakkal a kiránduláson.
Jó volt a hittanokon együtt gondolkodni, és megfogalmazni a saját elhatározásaimat. A lelki-napon megjegyeztem, hogy nem szabad halogatni. A
jó elhatározást kövesse a gyors lépés. A közösségben tett elhatározások jóval erősebbek, mintha egyedül határozok el valamit. Sok erőt kaptam lehetetlennek gondolt helyzetek rendezéséhez. Vettem egy DIXIT társasjátékot,
és sokszor játszunk a családommal, és a barátokkal is. Játszva is lehet élni és
együtt minden könnyebb. Főleg, ha Jézus is velünk van.
A legszebb élményem a 24h az Úrért szentségimádáson történt. Egy kirándulás után érkeztem. Miért volt más ez az alkalom, mint a többi? Sokszor éreztem szentségimádáson, hogy de jó volna még egy picit maradni,
még volna egy-két dolog, amit szeretnék elmondani, megköszönni, kérdezni vagy csak úgy még egy pár percig ott lenni Jézussal. Most addig maradtam, ameddig jól esett. Nem kellett sietni, teljesen nyugodt voltam, olyan
volt, mintha az idő megszűnt volna. Kimondhatatlanul jó volt.
Hála Neked Jézus minden szép találkozásért. Köszönöm a gyónást és a
jókedvet. Jó tudni, hogy mindig velünk vagy!
- Jakó Judit www .rozsafuzerkiralyneja.hu
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Plébánosi gondolatok
ÉRZÉKENYSÉG
Egyik atya mesélte, hogy valakinek mondta: „De rég láttam.” A válasz:
„Elmentem másik templomba, mert nem tetszett, hogy az atya mindig kioktatott.” Gyakori és minden templomban előfordul (lehet, hogy még nálunk is?), hogy valaki érzékeny, illetve zavarja, hogy „ki akarják” zökkenteni a hagyományos vallásosságából. Nem fogékonyak az Egyház tanítására,
megmaradnak a „gyermekkori vallásosságnál”, nem nyitottak az újra. Kioktatásnak veszik a tanítást, ahelyett, hogy magukba szállnának, önvizsgálatot tartva. Igen, mindannyiunknak meg kell térni, változni, változtatni!
Hányszor elhangzik… Megátalkodottság? A megtérésre való hajlandóság
hiánya? A könnyebb út választása?
Akik ismerik az evangéliumokat, azok tudják, hogy Jézust, tanítását hányan visszautasították, hányan kötöttek bele – és juttatták keresztre! - Egyszer (egy „kemény beszéd” után) apostolait meg is kérdezte:
„Ti is el akartok menni?”

Ugyanakkor – hála Istennek – többen vannak, akik hálásak a tanításért
(köszönetet mondanak), befogadóak, nyitottak, fogékonyak az evangéliumra, az Egyház tanítására (II. Vatikáni Zsinat, az előző pápák és most Ferenc
pápa megnyilatkozásaira).
Sokan a gyónásnál is az önbecsapást választják. „Én ehhez a paphoz
nem megyek, túl szigorú”… Emberi gyarlóságok… Hogy lehet „olcsóbban”
megúszni… És persze a gonoszlélek is mesterkedik!
Húsvét, feltámadás! Merjünk meghalni egyéni elképzeléseink, kényel20
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münk, önző énünk számára, merjük
Jézus radikalitását (szigorát) elfogadni
(„Aki követni akar engem, tagadja meg
magát, vegye fel keresztjét…”), hogy
megújult életet kezdhessünk.
EGYSÉG - ÉPÍTÉS
Legyenek mindnyájan egy… Szeressétek egymást… Az Oltáriszentség alapítása (az egység szentsége)… Az Egyház ROKI délután
(Krisztus Titokzatos Teste) alapítása…
A papság alapítása… A bűnbocsánat szentségének (gyónás) alapítása…
Mennyi húsvéti ajándék! Éljünk velük, vigyázzunk rájuk!
Ne legyek Júdás, ne legyek a Jézust „háromszor is megtagadó Péter”! A gonoszlélek állandóan mesterkedik. Ahol születne, születik valami szép, rögtön ott van, hogy megakadályozza, bomlassza. Plébániánkon is annyi szép
kezdeményezés van. Fel sem tudjuk sorolni…
„Ahol ketten-hárman összejönnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” A sokféle
összejövetel (hittanok, családcsoportok, spontán találkozások, stb.): meg tud
születni, ott tud lenni Jézus! De keresztre is lehet feszíteni, meg is lehet ölni.
Minden szeretetlenség, pl. mások hibáinak kibeszélése, negatív (nem építő)
megjegyzések, a nem jelenlévők kitárgyalása… A Krisztusi Test építése,
gyógyítása helyett rombolás, sebek ejtése! – Ha gondod van valakivel, menj,
beszéld meg vele négyszemközt.
Kedves Testvérem! Legyél a feltámadt, élő Jézus megjelenítője, apostola,
közösségünk építő tagja! Egyedül is küldve vagy, hát még ha többen
összefogtok!

-

PLÉBÁNIAI KÖZÖSSÉGÜNK
heti találkozója a vasárnap délelőtti 10 órai szentmise.
hétközben a különböző hittanokon találkozunk.
szinte mindig vannak havi közös találkozások is (különböző programok).
évente két fajsúlyos találkozó: az adventi és nagyböjti lelkinapok.
és „hab a tortán”: az éves, 4-5 napos lelkigyakorlat!

Idén július 1-5-ig (szerdától vasárnapig) lesz az „Egy templom, egy család” lelkigyakorlatos táborunk - csodálatos természeti környezetben, a
Bükkben. Nagyvisnyón -, amelyre még korlátozott számban lehet jelentkezwww .rozsafuzerkiralyneja.hu
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A templomépítés elhatározása (1903)
„Sírva távozott 1785-ben Weninger
Ödön pesti prior vezetésével a 12 páter és
5 segítő testvér a pesti váci-utcai klastromból Pécsre és Vácra, majd nemsokára onnét is a keserű számkivetésbe. II. József
egyházfosztogató végrehajtói nem ismertek
irgalmat. Isten a megmondhatója, halálukig hányszor tekintettek a régi klastrom
áldásosztó falaira, helyeire, templomára, ha
sorsukban errefelé, a Váci utca felé vetődtek. (…) Mióta a rend fegyelmében újjászületett - az 1860-as években - mind erősebb és hangosabb lett a vágy, hogy a fővárosban is legyen kolostora.
A múlt század végén, 1895-ben jelentek
meg először 110 év után a fehérruhás dominikánusok Budapesten. (…) Prédikáltak
fenn Budán, a szent Misszió alkalmával.
(…) Akármerre néztek, mindenütt hívogatták őket a régi emlékek. (…)
A Gondviselés pedig, mely a tengeren is
utat nyit és a habok közt is igen erős ösvényt ad (Bölcs 14,3), szövögette a szálakat. Az emberek tervezgettek, Ő meg végzett. A római dominikánus egyetem rektora, Szabó Szádok és magyar szíve igen-igen
vágyódott elfoglalni a régi jusson a fővárost. Győry Teréz grófnő, ez az istenáldott
patrónája minden derék és katolikus ügynek, nem is egyszer kérte és bátorította a
rendet, engedje, illetve küldje Szent Domonkos fiait megtelepedni ősi helyükre.
Akartak is jönni, de nem tudták hogyan.
Ekkor, 1903. január 24-én egy levél érkezik
Budapestről, (…) és benne panaszolja el
Drégely Dezső akkori székesfővárosi tanító
a zuglói hívek sanyarú helyzetét a hitélet
dolgában. Hogy volt ideiglenes papjuk, aki
egy kápolnát bérelt és hitoktatást tartott,
most apostoli munkába a külföldi magyarokhoz távozik, s nekik ismét se hitoktató22
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juk, se miséjük nem lesz. Végül így ír:
Nem volna-e lehetséges, hogy a szent Domonkos vitéz seregének egy kisded vitéz
csapata felvenné ezen kárhozatra váró lelkekkel a harcot? (…)
Megindult a levelezés és személyes érintkezés Szabó Szádok tartományfőnök és Drégely Dezső között. Sok tűnődés és bátortalan tervezgetés után végre egy 1903. február 11-én Bécsben Szabó Szádok elnökletével tartott tanácskozáson elhatározták a
letelepedést Budapesten. (…) Nem csekély
aggodalommal, de talán még nagyobb
Istenbe vetett bizalommal megérkezett
Zuglóba, az Angol utca 29-be az első fecske: Módos Rozárius testvér. 1903. augusztus 27-én megérkezett Pestre az Angol
utcai kis házukba az első két atya:
Dunarich Károly az első budapesti házfőnök és Paluscsák Pál teológiai tanár. Alig
foglalnak helyet, csakhamar megjelennek a
zuglói hívek Drégely Dezső tanító vezetésével. Üdvözölték az atyákat és Laszip Margitka csokrot nyújtott át nekik: az első
pesti csokor a fehér atyáknak. (…)
Egy év multán, 1904. május 30-án a mostani telek (1493 négyszögöl) már meg volt
véve adósságra. A nehézségek, szegénység
és a bizonytalanságokkal, aggodalmakkal
járó küzdelmek és nehézségek egyedül
Istennek legyenek elpanaszolva! A híres
dominikánus történettudós Denifle Henrik
egyszer érdeklődött a pesti alapítás sorsáról. Meghallva küzdelmes szegénységünket
így szólt: „Helyes! Így kezdődnek a sikeres,
nagy dolgok! Isten áldása lesz rajta!”
/Bőle Kornél OP, 1928. dec. 18./

Részlet a Szent Domonkos virágoskertje c.
kiadványból
Folytatjuk!

Imádkozzunk!
Április: Hogy az üldözö keresztények
érezzék a feltámadt Úr megerősítő
jelenlétét és az egész egyház szolidaritását.

ÁPRILISI ÉLETIGE
„Mindenkinek mindene le em.”
(1 Kor 9, 22)

A plébános áprilisi imaszándékai
a rózsafüzér csoportok részére:
ÖRVENDETES
VILÁGOSSÁG
FÁJDALMAS

DICSŐSÉGES

P Á

K

ÁPRILIS
2-6. Hú své t ü nneplé se
(ld. első oldalak)
12. Az Isteni irgalmassá g
vasá rnapja (Fausztina nő vé r)
18-19. Ismerkedé s 100 é ves
templomunkkal
(„Budapest100” programsorozat)
Templomfelfedező séták:
- szombat 11 é s 15 ó ra,
- vasá rnap 11 é s 15 ó ra
26. - Papi é s szerzetesi
hivatá sok vasá rnapja
- Kö nyö rgé s jó termé sé rt
(Bú zaszentelé s)
MÁJUS
3. Anyá k napja
9. E, lő ró zsafü zé r Budapest
kö rü l

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
TEMPLOMUNKBAN:
♦
♦

Danyi Jó zsef - Lakatos Mercé desz
Fehé rvá ri Lajos - Horvá th Katalin

A KERESZTSÉG SZENTSÉGÉBEN
RÉSZESÜLT TEMPLOMUNKBAN:
♦
♦

Bá nfalvy Gyö rgy
Bá nfalvy Anasztá zia

(Plébániánk zarándokcsoportja
a Csillaghegy-Fót útvonalon
indul /2. szakasz - kb. 20 km/.
Közös indulás Csillaghegyre
templomunk elől reggel 6 órakor . Bővebb információ Akliné
Jutkától ill. a következő webhelyről: elorozsafuzer.hu/2-szakasz )

10. Tö megtá jé koztatá si
vilá gnap

www .rozsafuzerkiralyneja.hu
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SZENTMISÉK RENDJE
RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNÉJA
TEMPLOM
(XIV. Thököly út 58..)

P

I

HNOPQRSTUVPVS
Sze és Szo: reggel 7 órakor
H, K, Cs és P: este 6 órakor
Urnalátogatás
A szentmisék előtt és alatt
M+,-+./0 N+,-+112/3-+
K45/63+

SZJA 1 %
MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ
TECHNIKAI SZÁM: 0011
ÉLŐ
RÓZSAFÜZ ÉR
B UDAPES T
KÖRÜL
2015. május 9.
Rokis részvétel:
2. szakasz,
Csillaghegy-Fót

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

$

$ % :

T
Címünk: 1146 Budapest, Thököly út 56.
Honlapunk: www.rozsafuzerkiralyneja.hu
Bankszámlaszámaink:
OTP 11714006-20050454
CIB 10701049-47209503-51100005

S

:

♦ Plébániai

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

(VII. Damjanich u. 50.)

Vasárnap és péntek
reggel 8 óra

#$

HÉTFŐ és KEDD:
8 – 10 óráig
SZERDA és PÉNTEK: 15 – 17 óráig
Tel.: 460-06-06 (irodaidőben hívható)
Fax: 460-06-05
E-mail: iroda@rozsafuzerkiralyneja.hu

VNOPQRNS:
de. 10 óra és este 6 óra

"

♦ minden

további péntek este:

szentmise után ½ 8-ig (csendes)
♦ minden

hó 2. vasárnapján:

de. 11 órától engesztelő imaóra

R
♦

I

:

Minden kedden és pénteken, ill. a
hónap első vasárnapján az esti szentmisék előtt 5 órától

G

:

♦a

szentmisék előtt vagy az atyával
előre egyeztetve külön időpontban is
Örömmel fogadjuk, ha
150 Ft ado mánnyal
hozzá tud járulni
újságunk előállítási költségeihez.

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