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LEGYENEK MINDNYÁJAN EGY
100 éves lesz templomunk. Megkezdtük a centenáriumi évet. Ennek jegyében
már voltak és lesznek is szebbnél szebb, fontosabbnál fontosabb programok.
Előző számunkban és a mostaniban is beszámolunk egy párról… és majd
folytatjuk is. Mind azt a célt szolgálja, hogy közösségünk gyarapodjon – ne
csak korban, hanem – „bölcsességben és kedvességben, Isten és az emberek
elő)” (Lk2,52). Ami a legfontosabb, Jézus leghőbb vágya, végrendelete: az
egység, a „Legyenek mindnyájan egy.” (Jn 17,21). A Szentírásban is sokat
olvashatunk róla, de minden fontos egyházi dokumentum – egyre többször –
„előveszi” e témát, mert az Egyház lényegéről van szó. Nemrégiben
olvastam a következőket:
„…Mindnyájan egy test vagyunk.
Mindennap látjuk, hogy nem létezik olyan problémája az emberiségnek, amelyet meg lehetne oldani
egyedül, vagy rész-csoportok által,
de még nemzeti csoportok által sem.
A problémákat ma már csak közösségileg lehet megoldani, s annak
eszköze, hogy e kérdés megoldódjon:
meg kell valósítani az egységet. S
mi tudjuk, hogy nagyon ritkán

valósítható meg az egység, ha nincs mögö'e lelki élet, akár tágabb értelemben
értjük ezt… Vagyis nem arról van szó, hogy testek közösséggé kell létrehozni,
hanem személyek közösségét. S ha ezeket a személyeket nem táplálja valami, ami
összeforrasztja őket, akkor az egység nem valósul meg soha. Ez az összeforrasztó
valami tágabb értelemben lehet a tudomány, vagy lehet egy kutatás, de az, ami az
igazi egységet létrehozza, az az Ember, a megvalósult Ember, azaz Jézus. Ő tesz
bennünket emberré és közösséggé…” (Don Foresi)
Lelki élet… Jézus… Az egység kulcsa, mely nem hagyható ki közösségünk építéséből. Az abc-nél kell kezdenünk, a lelki élet komolyan vételével. Pl. a napi imaélet, személyes Isten-kapcsolat, a szentségek
(rendszeres, gyakori – havi - szentgyónás, szentáldozás), szentségimádások, a szentírásból, evangéliumból való táplálkozás, az Ige élése, te)ekre
váltása, rózsafüzér…
Új parancs: „Szeressétek egymást…” (Jn 13,34)
Szeretethimnusz: „…ha szeretet nincs bennem, mit sem érek… A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély.
Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem
rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent
eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel…”(1Kor 13.)
Intés egyetértésre: „…Éljetek méltón ahhoz
a hivatáshoz, amelyet kaptatok, teljes alázatban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el
egymást szerete'el. Törekedjetek rá, hogy a
béke kötelékével fenntartsátok a Lélek egységét. Egy a Test és egy a Lélek, mint ahogy
hivatástok is egy reményre szól… Hagyjátok
el tehát a hazudozást, beszéljen mindenki
őszintén embertársával, hiszen tagjai vagyunk egymásnak. Ha elfog is benneteket az indulat, ne vétkezzetek. A nap ne
nyugodjék le haragotok fölö'…Semmiféle rossz szó ne hagyja el ajkatokat, hanem
csak olyan, amely alkalmas az épülésre, hogy amiben kell, javára váljék hallgatóitoknak. Ne okozzatok szomorúságot Isten Szentlelkének, akivel meg vagytok jelölve a megváltás napjára. Legyen távol tőletek minden keserűség, indulat, haragtartás, szóváltás, káromkodás és minden egyéb rossz. Inkább legyetek egymás
iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is
megbocsáto' nektek Krisztusban….” (Ef 4.)
Mindezek megéléséhez, életre váltásához
sok adventi-karácsonyi kegyelmet kívánok!
Károly atya
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Adven programunk
Jézus eljövetelét ünnepeljük idén is… Sokan örömmel várták ezt az időt,
de talán mások némi unalommal: mi újat tud ez nekem mondani, ennyi
advent után?
Advent hívása éppen ez: próbáld meg újként átélni, hogy Jézus el akar
jönni a Te lelkedbe, a Ti családotokba, a mi plébániánkra, közösségünkbe. Csak az az élő keresztény, aki meghallja a jelenben szóló Isten hangját, annak teljes újdonságát. Isten sosem ismétli magát, Isten mindig új.
És Jézus ebben az évben újként akar megszólítani. Ha ﬁgyelek hívásaira,
valami egészen újat tapasztalok meg minden adventben.
Ha életemben a „dolgok”, a körülmények (munka, iskola, családi terhek,
vagy akár vallási kötelességek stb.) uralkodnak, ezek fárasztóvá és unalmassá válnak. De ha mindig újra Jézus jelenléte, az Ő szeretete válik a
fontosabbá, ha fel tudom őt újra fedezni, akkor minden nap örömteli kegyelmi kalandokkal telik meg az életem. Ez az „Evangélium öröme”,
amelyre Jézus és most Ferenc pápa is hív minket. Ebben a szellemben
készítsünk adventi tervet következő heteinkre:
1. HÉT:
Evangélium: „Virrasszatok és imádkozzatok szüntelenülʺ (Lk 21,36)
Mi az igazi imádság? Előszöris „fel kell ébredni” hozzá. Nem lehet elhadarni egy megszoko) szöveget. Fel kell fedezni Istent, aki most szeret,
aki most ÚJKÉNT szól hozzám, és mai napomban akar eljönni hozzám
(Ezt jelenti: Advent = eljövetel! Jézus el akar jönni hozzám!)
Ha a napi ima csupán kötelesség: unalmas. Ha minden nap új találkozás,
ha indítás egy új napra - akkor érdekes, örömteli.
Vizsgáljam meg: reggeli, esti imámban eljutok-e (családban eljutunk-e)
addig, hogy örüljek Isten szeretetének? Átvizsgálom-e, hol érzem unalmasnak életemet, s hogyan kellene e pontokon felfedeznem Isten örömteli jelenlétét?
Virrasszatok! Napközben – különösen, ha fáradok, rosszkedvűvé válok álljak meg egy pillanatra, s köszöntsem Jézust, aki i) van és el akar jönni
most hozzám! Ő minden szenvedésemet, homályomat magára ve)e, legyőzte! Most is i) van, Ő az Advent – „hogy eljön”.
Adventre válasszunk adventi önmegtagadást. Ez is Isten jelenlétére, szeretetére ﬁgyelmeztessen!
Bevált elhatározások
- családi imák, beszélgetések (legalább hetente egyszer, még jobb, ha
minden este);
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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- közös családi, adventi erénygyűjtő lap; naponta tegyek legalább egyszer
valami olyan jót, amit máskor nem tennék, és örüljek, hogy ezzel is előkészítem az Úr útját szívembe, környezetembe;
- hajnali szentmise (vagy szentmise, szentséglátogatás);
- lemondás például a TV-ről, számítógépről, az édességekről stb.;
- minden nap örömet szerzek valakinek.
2. HÉT:
Evangélium: „Készítsétek elő az Úr útját, egyengessétek ösvényeit.
A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el…” (Lk 3,5)
A kapcsolatok megszoko)á válnak - családban, közösségben stb. Így elvesztik fényüket, sőt sokszor idegesítőek. Hordjuk le a megszokás hegyeit Isten erejével, a szeretet te)eivel.
- Próbáljak e héten új szemmel nézni családtagjaimra, közösségünknek
esetleg megszoko) tagjaira, hiszen Isten is mindig újnak látja őt, őket.
- Vizsgáljam meg, mely családi, közösségi kapcsolataimban a legerősebb
a megszokás elidegenítő ereje. Különösen o) kezdjem el a megújulást.
- A megszokás nemcsak abban nyilvánulhat meg, hogy „unok” valakit,
hanem abban is, ha nagyon jóban vagyunk ugyan, de megszoktuk, hogy
kapcsolatunk csupán barátság, és én nem törekszem arra, hogy Jézust
adjam neki, előkészítsem Jézus útját őfelé!
- Vegyek észre egy szegény vagy magányos embert, és szeretetemmel
készítsem az Úr útját lelke felé.
- Vegyem észre családtagjaimban, ami szép, és este egy köszönő dicsére)el mondjam el nekik ezt;
- Válaszoljak igennel, ha kérnek;
- Köszönjem meg a mindennapos szolgálatokat o)hon, iskolában;
- Szerezzek örömet plébániánk vagy közösségünk egyik-másik tagjának,
- Szerezzek örömet egy távolabbi vagy közelebbi rokonnak (néha öröm
akár egy telefonhívás is),
- Hogyan készíthetném Jézus útját egy hittől távolabb álló ismerős számára?
- Élhetünk minden nap más-más valakiért; családban közösen előre felírhatjuk a nevüket;
3. HÉT:
Evangélium: „Akinek két ruhája van, egyiket adja oda annak, akinek egy
sincs…” (Lk 3, 11)
- Ne múljék el a héten nap, amelyen nem adtam volna valakinek egy
megfogható vagy lelki ajándékot!
- Egyszerűbb feladat: nézzük át ruháinkat, kedves tárgyainkat - s próbáljuk azokat megosztani másokkal.
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- Legnagyobb kincsünk, amiből nekünk sok van és másoknak kevés: hitünk, és mindazok a hitbeli ajándékok, tapasztalatok, amelyekben mi bizonyára bőven részesedünk, míg sok hívő és nem hívő embertestvérünk
majd’ éhen hal ezek híján. E héten különösen ﬁgyeljünk erre: hol tudom
kegyelmi kincseimet továbbadni, tapasztalataimat megosztani másokkal?
– vagy egyszerűen csak szeretetet adni azoknak, akiknek nincs hitük,
vagy éppen elhomályosult.
4. HÉT:
Evangélium: Az angyali üdvözlet után „Mária útra kelt...ʺ (Lk 1,39)
Karácsony napjaihoz értünk. Máriában o) él a megtestesült Ige, s ő nincs
eltelve büszkeséggel, hanem elmegy szolgálni. Keljek útra Máriaként.
Vállaljam így, a bennem élő Jézussal, a karácsonyi szolgálatokat, Jézust
vivő örömben!
Hogy általam is eljöjjön Jézus (= advent), bennem is megérezzék az IgeJézus jelenlétét: „Áldo) a te méhednek gyümölcse!”
Karácsonyi napjainkat a sátán sokszor a rohanással, feszültséggel mocskolhatja be. Ismerjük ezt. Tervezzünk most egy igazi adventi hetet:
hogy Jézus megszülethessen közénk. Mi ennek módja? Menjek én
is szolgálni, Máriával, szívemben
hordozva Jézust.
Néhány elhatározás:
Szülők számára: nemet mondunk a
rohanásra. Beszéljük meg közösen:
inkább ne legyen teljesen kitakarítva, vagy hiányozzon egy sütemény, de jöhessen közénk Jézus –
minden nap e héten.
Gyermekek és szülők számára: Mária
csupa „igen” volt Istennek, ezért
testesülhete) meg benne Jézus.
- Legyünk mi is „igen” a lelkiismeretünk és családtagjaink hívásaira!
- Fontos volna, hogy karácsony napjaiban szerezzünk örömet a betegeknek, rászorulónak, a „legkisebbeknek” is…, hogy így Jézus megszülethessen közö)ünk.
(Tomka Ferenc atya)

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Adven liturgia a családban
Adventi koszorú és a gyertyagyújtás a családban: A gyertyagyújtás megismétlődhet minden adventi héten
(lehetőleg szombaton vagy vasárnap) vagy minden este.
a.) A koszorú négy gyertyája advent négy vasárnapját jelzi. A rózsaszínű gyertyát a 3. vasárnapon gyújtjuk meg (Az öröm vasárnapja).
b.) Az adventi koszorú jelentése:
- A sorban meggyulladó gyertyák növekvő fénye jelzi,
hogy karácsonyhoz közeledve múlik a bűn sötétsége
és nő a fény. S karácsonykor eljön maga a fény, Jézus Krisztus.
(A kérdés számunkra: vajon szeretetünk te)ei által bennünk és köztünk
is nő-e a fény, Jézus jelenléte?)
- A fenyő örökzöld levelei emlékeztetnek Jézus halált legyőző örök
szeretetére.
c.) A gyertyagyújtás családi ünnepe többféle lehet.
- Előkészület: Rakjunk rendet a szobában és az asztalon, ahová a koszorú
kerül. Készítsük elő az imakönyveket, a Szentírást.
„Liturgia”:
1. Ének. Például Hozsanna 2, 4, 9, 11, stb.
Bevezetőben a gyermekekkel néhány szót beszélgetünk az ének mondanivalójáról.
2. Szentírásolvasás. Választhatunk például a következő szakaszokból:
Lk 1,26-38; 1,39-51; 3,1-6; Mt 4,12-17; 5,1-12; Rom 13,11-14; Fil 4,4-7;
Iz 2,2-5; 7,14-15; 11,1-5; 35,1-7; 45,5-8;
vagy az Ige-liturgia naptár szerint a napi szentírási részből.
3. Beszélgetés. Mi a szentírási szakasz mondanivalója számunkra?
- Mit is jelent az advent a mi életünkben, utóbbi/mai napunkban? (vö. a
fenti gondolatokat)
- Hogy sikerül élni a közös vagy az egyéni adventi elhatározásokat?
(gyermekekkel megbeszélhetjük, hogy haladnak az „jócselekedetgyűjtő” lapokkal).
4. Imádság. Imádkozhatunk saját szavainkkal, az este gondolataihoz
kapcsolódva.
- Mindenki mondhat egy kérést, köszönetet, amelyre közös válaszunk
lehet: Ámen; vagy: Köszönjük Urunk; vagy: Kérünk Téged hallgass
meg minket.
- Valaki záró imát mondhat saját szavakkal, vagy közös Miatyánk,
Üdvözlégy és ének.
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FIHÁ-ebéd: Fiatal házasok közös ebédje a plébánián - havonta egy alkalommal

Egy különleges könyvvel is szeretnénk ünnepelni templomunk 100.
születésnapját, melyben a tervek szerint a templomunkba járó hívek
szólalnának meg, „tennének tanúságot” Istenbe vete) hitükről, az egyházzal, templomunkkal, plébániai közösségünkkel való kapcsolatukról.
Kérjük, hogy mindenki, aki ezt örömmel teszi, írja meg a templomunkhoz kötődő (hit)élményeit, tapasztalatait, és küldje el/adja át Károly
atyának legkésőbb 2015. január 31-ig.
A következő kérdések segítséget adhatnak a gondolatok megfogalmazásához, egy mederbe tereléséhez:
Mióta jársz templomunkba, plébániánkra? Hogyan vezette Isten az
utad ide? Hogyan leltél otthonra közösségünkben? Hogyan, mikor
„tértél meg”, kezdtél aktív keresztény életet élni? Milyen szolgálatot
vállalsz templomunkban, közösségünkben? Mit jelent számodra a
rózsafüzér ima? Mi a kedvenc szentírási helyed, igéd, amely leginkább
jellemez téged, törekvéseidet?

A 100. ÉVFORDULÓRA

ÍRJUNK EGYÜTT KÖNYVET

100 ÉV - 100 TANÚSÁGTÉTEL

Szerete)el várjuk kinek-kinek a hozzájárulását, írását!
Köszöne)el: a Kommunikációs Munkacsoport
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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A centenáriumi év eseményei
100 tized rózsafüzér
Templomunk centenáriumi éve alkalmából ünnepi programsorozatot hirdetett meg, amelynek egyik fő programja volt egyhuzamban 100 tized rózsafüzér közös elimádkozása.
Az időpont választása november első vasárnapjára esett. Már kora reggel
többen gyülekeztünk nagy várakozással /vajon hányan hallották meg az
imára hívó szót, már tudjuk, sokan/ a templomban.
Károly atya bevezető imája után elkezdtük a közös imát. A teljes rózsafüzért, átelmélkedve Jézus életét, ötször imádkoztuk el. Nagyon jó volt megtapasztalni az együtt imádkozás örömét olyanokkal is, akik egyébként nem
rózsafüzér társulati tagok, mégis szívesen bekapcsolódtak, előimádkozták
a tizedeket.
Minden rózsafüzér tizedet más-más kérésre, szándékra ajánlottunk fel.
Az utolsó /100./ tizedet a Szűzanyának ajánlottuk fel, hogy kéréseinket vigye szent Fia elé meghallgatásra.
Reméljük, hogy imánk nemcsak számunkra adott örömet, hanem a Menynyei Atyának is kedve telt benne. Ezt a csodálatos napot egy szép Máriaénekkel fejeztük be.
„Rózsafüzér királynéja, tiszta Szűz! Kérjed a Te szent Fiadat érettünk…”
A. Jutka
Templomunk 100. születésnapjára készülve természetesen nem hagyjuk
abba a közös rózsafüzér imádkozást: most úgy folytatjuk, hogy aki imádkozik egy tized rózsafüzért templomunkért, plébániai közösségünkért, az
felragaszthat egy kis rózsafüzér szemet a templom Szent Margit oltár
melle)i falán található plakátra, ily módon ismét összegyűjthetünk 100
„felajánlo)” tizedet a születésnapig. Köszönjük a közös imát!
HITVALLÓ MŰVÉSZEK
címmel előadás-sorozatot indítottunk,
melynek keretében elsőként Pitti Katalin
Liszt Ferenc-díjas operaénekes, a Magyar
Köztársaság érdemes művésze tartott lélekemelő, hitvalló előadói estet templomunkban „Áldj meg minket, Úristen” címmel.
További közreműködő művészek:
Hegedűs Valér (orgona), Fáklya Erzsébet
(ének). Köszönjük a felejthetetlen estét!
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Bemutatkoznak plébániánk csoportjai, közösségei
A centenáriumi évben vasárnaponként bemutatkozik templomunkban
plébániánk minden csoportja, közössége, hogy jobban megismerjük egymást, még inkább egy lehessünk a sokféleségben is („a plébánia a közösségek közössége”), és aki még nem találta meg a helyét, közösségét, szolgálatát a plébánián, az most megismerhet minden csoportot, és kiválaszthatja, melyikbe hívja őt az Isten. A templomban bemutatkozo) csoportok
közül néhánnyal újságunk lapjain is megismerkedhetünk, elsőként a
Karitász-csopor)al.

KARITÁSZ-CSOPORT
„Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is te;etek, velem te;étek!”
Szent Erzsébet ünnepe kapcsán bemutatkozo) a Karitász-csoport.
Célunk: Egyházközségünk, illetve plébániánk területén élő idős, beteg,
magányos illetve más módon rászoruló hívek felkarolása, segítése.
A teljesség igénye nélkül egy kis rövid ízelítő életünkből:
Geigerné Boróka a Kórházlelkiség munkatársa, aki a beteglátogatást szervezi és tanítja vasárnaponként:
„Már 12 fő beteglátogató munkatársunk van. Munkánk misszió és mély
elköteleze)ség. Jézust visszük, az Ő
szeretetét a betegekhez. Minden betegben a szenvedő Krisztust látjuk.
Feladatunk Jézus megszere)etése, a
gyónások előkészítése. Kórházakba,
idős o)honokba, házakhoz, lakásokba járunk. Segítünk a szentmiséken is.
Ha csak egy lelket is sikerül elvezetni az örök életre, már érdemes volt
megszületnünk. Gyertek, Testvéreim, ti is szolgálni, te)ekre váltani az
Igét.”
Karitász-csoportunk önfenntartó, ezért egész évben örömmel fogadjuk a
hívek nagylelkű adományait:
- tartós élelmiszert,
- a templomban lévő Szent Antal perselybe,
- irodánkba vagy a plébánosnak - „Karitász célra” megjelölve
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Karácsonykor, húsvétkor külön
gyűjtést is rendezünk, majd csomagokat készítünk.
Bármikor fordulhat hozzánk bárki
élelemért és bármilyen problémájával, igyekszünk rá megoldást találni. Pl. abban is segítünk, hogy a
ﬁatalok, családok, rászorulók el
tudjanak jutni kirándulásokra,
zarándoklatra, lelkigyakorlatra.
Kézműves délutánokat is szervezünk, ahol a
Karitász-vásárra készítünk tárgyakat. Ez az
esemény megmozgatja a plébánia aprajátnagyját, kicsiktől az idősekig mindenki adja
talentumait. Nyaranta pedig lekvárt főzünk.
Legközelebbi Karitász-vásár december 14én lesz a szentmisék után!
Nagyböjtben rendezzük a „Krumplileves ebédet”. Idén megtelt a hi)anterem, közel 60-an voltunk, akik lemondtak azon a vasárnapon a ﬁnom
ebédről és csak egy krumplilevest e)ek, a vasárnapi ebédre szánt pénzt
pedig felajánlo)ák a Karitász számára.
Részt veszünk közösségünk imaéletében a
közös szentségimádásokon, rózsafüzéreken
vagy Szent Erzsébet ünnepén a Karitász
szolgálatért imádkozunk, a végén pedig
Szent Erzsébet kenyeret osztunk.
Támogatjuk a termelőket is azáltal, hogy
tőlük vásárolunk almát, káposztát, mézet,
paprikát, és ennek a szétosztásában is
segítünk.
Kárpátaljára, de az ország szegényebb
részébe is küldünk csomagokat.
Miért jó karitászosnak lenni?
Mert nagyobb öröm adni, mint kapni!

10
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Szerete)el várjuk azokat, akik
szeretnének bekapcsolódni a
karitász munkájába úgy is, hogy
csak egy-egy meghirdete) szolgálatra jelentkeznek.
A Karitász-csoport
elérhetőségei:
E-mail: rokikaritasz@gmail.com
Bokros Vera 30/298-2088 Bőjthe Balázs 30/546-9820
Geigerné Boróka 20/9653079

Köszönjük, Mennyei Atyánk, hogy a Te végtelen kegyelmedből
hosszú évek óta működhet plébániánkon karitász csoportunk.
Add meg, Urunk, hogy mind többen gyakoroljuk a szolgáló szeretetet.

www.rozsafuzerkiralyneja.hu

11

Fiatal házasok, kisgyermekes családok lelkigyakorlata
Már nagyon vártuk a közös feltöltődés lehetőségét! Az októberi hosszú
hétvégén vonultunk el a világ zajától
Egerbe (18 házaspár 21 kisgyermekkel). A szemináriumban igazán o)hon érezhe)ük magunkat és a kitartó gyermekvigyázóknak köszönhetően az anyukák és apukák is részt
tudtak venni a lelki programokon.
Elő)e viccesen megfogalmaztam,
hogy milyen jó lenne „a három nagy tabutémáról” beszélgetni (vagyis:
pénz, szexualitás, halál) – főként azért, hogy megismerjük ezekről Isten
tervét, amely gyakran a legszebb álmainkat is felülírja és eloszlatja félelmeinket. Végül úgy alakult, hogy valóban volt alkalmunk ezeket mind
sorra venni!
Az alaphangot a szentmise adta meg, amely a többi napnak is az egyik
fénypontja volt. Ezután az aznapi szentírási szövegeket „elemeztük”
re)entő izgalmas módon: mindenki hozzáadha)a gondolatát, érzéseit –
kiből mit válto) ki a szöveg. Annyi gyönyörűség került elő így pár perc
ala), mint egy király kincseskamrájából!
Másnap különféle szempontból közelíte)ük meg a szexualitás, gyengédség témakörét, lehetőségünk volt kérdéseket megfogalmazni az intimitás,
a házastársi szeretet testi formáit illetően – Károly atya készségesen válaszolt mindenre! Elgondolkodtunk azon is, hogyan tudjuk mindezt átadni
gyermekeinknek, ami
igen nagy kihívás a
mai médiát tekintve…
Nem lehetünk szégyenlősek ezen a téren,
mert sok(k) hatás éri a
gyerekeket, a mi felelősségünk, hogy megértik-e ennek a valódi
szépségét, értékét.
A másik fontos téma
volt a pénz, az anyagi
javak kezelése, jótékonyság. Hogyan lehe12
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tünk olyanok, mint az első
keresztények, akik vagyonközösségben éltek? Hogyan
kell ezt a mi helyzetünkre
értelmezni? Én mit adhatok?
Nem feltétlenül pénzt, sőt!
Az időmet, a ruhát, amit
nem hordok, de más örül
neki, vagy egy talentumommal szolgálhatok stb… Hű,
éppen csak belekezdtünk,
lenne még mit megérteni ezen a téren!
Különlegesen szép élmény volt a szentségimádás, ami a mécsesekkel körülrako) oltár elő) a kápolnában zajlo), és lelkes énekek, imák te)ék
meghi)é. A kisgyermekes szülők örömére többször is késői időpontban
volt a szentmise, így „gyermekmentesen”, azaz nyugodtan vehe)ek részt
rajta. :)
Egyik este egy ﬁlm kapcsán spontán módon előkerült a halál kérdése…
Hogyan készüljünk a saját halálunkra, és hogyan segítsük azt a rokonunkat, barátunkat, aki már a közelében jár? Számomra nagyon fontos volt
elgondolkodni ezen, mert még (szerencsére) nem sok hozzátartozómat
veszte)em el. Ajándék volt számomra mások történeteit hallgatni.

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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A három és fél nap ala) juto) idő a közös étkezések, esti kötetlen beszélgetések keretében ismerkedni egymással, kivesézni egy-egy témát, sokszor éjszakába nyúlóan… Előkerült néhány doboz sör, ﬁnom pálinka…
na és az elmaradhatatlan hagymás-zsíroskenyér! :)
Záró gondolatként a közösségépítéssel kapcsolatban felírtam magamnak:
„A szeretet több, mint az én igazságom, az egység több, mint az én
okosságom.” Hajjaj! :) Együ) folytatjuk!
- Elekné Fábián Krisztina -

„Mindenekelő' hálásan köszönjük,

hogy részt vehe'ünk ezen a lelkigyakorlaton, és részben annak szervezésében is. Nagyon megérinte' minket
a közösség, a nyito'ság, amivel egymás iránt viselte'ünk végig, minden
nap. Az természetes, hogy merültek/
merülnek fel problémák, bakik, de a
legfontosabb, ahogy az utolsó napon
is elhangzo', az egység megélése.
(…)A lelki táplálék, amit kaptunk,
igazi lakoma volt, rengeteg üzenet,
útravaló ért célba nálunk is, nagyon
sok értékes éle'apasztala'al, és útmutatással gazdagodtunk. Szintén
hálával gondolunk vissza a szentségimádásra, a közös rózsafüzérre, a
szentmisékre, és a lelki programokon
kapo' igékre.
Köszönjük mindenkinek, hogy ezen a
lelkigyakorlaton igazán a közösség
része lehe'ünk, köszönjük a beszélgetéseket, jótanácsokat, útravalókat.
- Móni és A'ila 14
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„Köszönöm az együ) töltö) napokat, jó beszélgetéseket, nagy nevetéseket, a meghatódás könnyeit. Fáradtan, de lélekben feltöltődve térhe)em haza, melyre már nagyonnagyon vágytam. Minden előadás
amin részt vehe)em (akár csak perceket is) nagyon sokat ado), de a
legemlékezetesebb számomra Kutasi Laci interaktív előadása. (...) Körülbelül ez a gyors ʺexit-pollʺ véleményem: nagyon hálás vagyok,
hogy közétek tartozom!” - Noémi „Köszönjük a lehetőséget, hogy először vehe)ünk részt ʺilyen jellegűʺ
lelkigyakorlaton. Sok-sok élmény
kavarog bennünk, aminek hosszú
idő kell, hogy le is ülepedjen. Át
kell beszélnünk, meg kell rágnunk
többször, hogy hasznunkra fordíthassuk, az elkezde) munka nem ér
véget. Hálát adunk a Jó Istennek az
együ) töltö) időért, Értetek, az új
ismeretségekért, a beszélgetésekért,
a szentmisékért, a szentségimádásért, az énekekért, egy szóval mindenért, ami az együ) töltö) idő
ala) történt.” - Be'y&Géza -

„Nagy öröm, hála és béke van bennem. Úgy érzem, hogy ezen a lelkigyakorlaton tudtam a legösszeszede'ebben, legmélyebben részt venni. Az is
igaz, hogy nagyon vártam már, kicsit kiszakadni a
mindennapokból, munkából, ahol irigység, féltékenység, egymás megalázása vesz körbe, jó volt
engedni a gyerekek körüli aggodalmaskodásból, a
házasságban felmerülő ʺproblémamegoldásokbólʺ.
Talán először sikerült úgy elindulni, hogy nem volt bennem semmi elvárás, eddig
úgy éreztem, egy lelkigyakorlaton ʺillikʺ megújulni, töltekezni. Dehát ezt erőltetni nem lehet, s ha őszinte vagyok, nem is mindig sikerült...
Az elmúlt pár napban mégis azt éreztem, hogy percről percre telítődik a szeretettankom, egyre jobban tudtam másokra és Istenre ﬁgyelni, mert nem magammal
voltam elfoglalva. Az előadásokért is hálás vagyok, a ʺtabuʺ témákért, az életből
ve' példákért, amik emlékezetessé te'ék az elhangzo'akat.”
- Kinga „Arra akartam törekedni, hogy korábbi gyakorlatommal ellentétben
most időben elmenjek aludni. Hát ez
egyáltalán nem jö) össze, főleg tegnap este, de nagyon-nagyon örülök
annak az estének. A kisﬁlmnek, a
hozzá fűzö) gondolatoknak, az
együ) gondolkodásnak, a lelkünk
mélyéről beszélésnek. Erre (is) jó, ha
így együ) vagyunk, mert egy idő
után kialakul egy légkör, amiben
képesek leszünk megnyílni egymás
elő) is, de magunk elő) is. Merthogy tükrök is vagyunk egymás számára. Viszont rengeteg emberrel
szere)em volna még beszélgetni,
főleg azokkal, akiket eddig nem nagyon ismertem vagy nincs olyan
gyakori kapcsolat. Ebben lehe)em
volna ügyesebb is, de talán a misék
alkalmával meg a ﬁhákon lehet folytatni. Az éneknek én is nagyonnagyon-nagyon örültem, rég volt
már ilyen élményem.
hhhhhhhh
hhh- Markóné Ági -

„Sok-sok hasznos gondolattal gazdagodtunk. Az egymás számára a
falat kenyérnek lenni és az őszinte,
azonnali szeretet- és tiszteletteljes,
kommunikációt itthon is hasznosítjuk, gyakoroljuk, meg- és átéljük.
Köszönjük a sok Jézus élményt,
amit a Szentségimádáson, miséken,
rózsafüzér imádkozások alkalmával
tapasztalhattunk meg! Tapintható
volt a jelenléte a gyerekekben, a
könnycseppekben, nevetésekben is.
A filmnézések és beszélgetések nagyon bensőségesek voltak, a 40 napos szerelem próbát is szeretnénk
kipróbálni, hogy ezáltal is egység
lehessünk. Köszönjük a gyerekvigyázóknak a türelmüket, szeretetüket, kitartásukat! Nélkülük nem
tudtunk volna 100%-osan részt venni a lelkigyakorlaton! Az esti
fagyizás a hidegben, az esti városnézés, szökőkutazás, a cukrászda
mind-mind felejthetetlen élmény!”
hhhhhh
h - Mátyus Évi www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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A ROKI ifjúsága
Azóta, hogy Károly atya megérkeze) a templomba és a plébániára, az i]úság minden
évben megújul. Vannak állandó tagok, akik már a kezdetektől keménymagként szolgálnak a csapatban, de nem
volt még eddig olyan év, hogy
ne érkeze) volna új ember, ne
le) volna valamiféle változás
a felállást illetően. Isten mindig vezet(e)) Károly atyához i]akat, akik a
hi)el szere)ek volna, szeretnének ismerkedni.
Ebben az évben szintén bővült kis csapatunk pár emberrel, akiknek nagyon örültünk, és akiknek köszönhetően még színesebb a kör. Egész
messziről, Délvidékről is érkeztek hozzánk lánykák, akik most a fővárosban tanulnak, és egy jó közösséghez szere)ek volna tartozni, de i]ú legény is akad, aki a bérmálkozási feltételeknek eleget téve választo)a még
ezt a hi)ant. Voltak még látogatóink, akiket várunk vissza a mai napig,
és reméljük, visszatérnek majd.
Azért jó az iﬁcsoport, mert sokfélék vagyunk. Van köztünk óvó néni,
környezetmérnök, kiadványszerkesztő, de gyógypedagógus is. Sokan
többféle nézőpontból tudjuk megközelíteni ugyanazt, más-más szemszögből tudjuk megvilágítani a dolgok lényegét. Amire az egyikünk nem
gondolt, azt a másik behozza a képbe, s rögtön valami újat fedezhetünk
fel egymásnak köszönhetően. Ennek köszönhetően nagyon érdekesek
tudnak lenni a hi)anok. Károly atya érdekes témáiról nagyon jól el tudunk beszélgetni, mindenkinek
van joga és lehetősége a saját álláspontját képviselni. Volt arra is
példa, hogy sikerült egymást
meggyőzni valamiről, de arra is,
hogy jókat vitatkozunk esetenként egymással vagy Károly
atyával. A véleménykülönbség
nem tilos vallási körökben sem.
Amelle), hogy a hi)anok alkalmával találkozunk egymással, az
utóbbi időben felmerült az igény
16
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arra is, hogy ezen alkalmakon kívül is szervezzünk közös programokat.
Épp ezért a nyáron a Rám-szakadéknál túráztunk az iﬁhi)anosokkal és
Károly atyával, de voltak játékdélutánjaink a Városligetben vagy épp a
plébánián is.
Továbbá elhatároztuk, hogy szeretnénk tenni a köz érdekében mind társadalmi, mind plébániai szinten, így közösen jelentkeztünk a 72 óra
kompromisszumok nélkül című rendezvényre, amelynek keretein belül
egy bölcsőde udvarában kertészkedtünk páran, de jelentkeztünk Bicsák
Petinél, a sekrestyésünknél is, hogy szeretnénk az egyik szombatot bevállalni, és kitakarítani templomunkat. Szívesen ve)e a felajánlást. Nagyon
pozitív volt, hogy tízen kb. egy óra ala) kitakaríto)uk az egész templomot, meg tudtuk osztani a munkát, segíte)ük egymást, ahol tudtuk. Közös erővel, egységben dolgoztunk, és mindannyian örültünk, hogy megle) az eredménye. Reméljük, Jézus is örült velünk, nekünk. A takarítás
elő) négyen a lányok közül a plébánián is aludtunk, ahol lá)uk, mennyi
tennivaló van még a tetőtérben, s elhatároztuk,
hogy oda is szervezünk
majd egyszer egy brigádot. Jó volt akkor este Károly atyával és egymással
beszélgetni, játszani, teázni és forralt borozni. Formálódtunk mindannyian
általa és egymás által.
Ke)en elmentünk közösen
Bágya Feri fotókiállítására
is még októberben, és
mostanában elkezdtünk hárman közösen úszni járni az iﬁsek közül. Reméljük, folytatódni fog a programok e színes sorozata, és hogy minél több
ﬁatalt sikerül a templomba becsalogatni, és a templomból elhívni ezekre a
közös összejövetelekre is. Mi nagyon jól érezzük magunkat, és olyan jó
lenne ezt másokkal megosztani.
E tanév hozadéka egy módszertani váltás is a hi)anóráinkon. Javasoltam
az év elején Károly atyának és a többieknek, hogy kipróbálhatnánk egy új
stratégiát, ugyanis létezik egy Felütés című kis füzet, amelyben kisközösségi alkalmak „forgatókönyvei” találhatóak. Olyan témák kerülnek elő,
mint a hitelesség, elfogadás, szolgálat, konﬂiktuskezelés, küldetés vagy
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szeretetközösség. Ebben az a
jó, hogy bármelyik hi)anos
vezetheti az alkalmat, hiszen
o) van a segédanyag könyv
formájában a kezében. Felvezetik benne a témát, egy kiválaszto) bibliai résszel alátámasztják,
elgondolkodtató
kérdéseket gyűjtenek össze a
spontán beszélgetéshez, és
mindennek a keretét, az időbeosztást is jelzik segítségül. Eddig három
alkalmat sikerült a füzet alapján megtartani, és úgy ve)em észre, hogy
nagyon tetsze) mindenkinek. Jó a módszer, mert interaktívvá teszi az
alkalmakat, sikeres azért, mert közülünk kerül ki a „vezető” (Károly atya
egyébként szintén jelen van résztvevőként), és főleg azért, mert olyan
mély beszélgetéseket tudunk ezáltal kialakítani, amelyeket ezelő) nem
sikerült. Tényleg azt érzem, hogy egy közösséggé formálnak bennünket
ezek az alkalmak, közelebb kerülünk egymáshoz lélekben, de Istenhez is,
mert ezekben a beszélgetésekben nagyon erősen jelen van köztünk. Körbejárunk témákat, amelyekre eddig ennyire konkrétan és ilyen megvilágításban nem került sor, de nagyon fontosak az életünk mindennapjaiban.
Azt hiszem, az i) leírtakból kiderül, hogy jó úton haladunk egymás és
Isten felé közösen és külön-külön is. Jól érezzük magunkat ebben a körben, még jobban igyekszünk egymást megismerni, elfogadni, és kialakult
bennünk a vágy arra, hogy plébánián és templomon kívül is keressük
egymást, szervezzünk közös szabadidős programokat. Remélem, ez folytatódni fog, és még több közös pillanatot fogunk tudni együ) megélni.
- Danczi Annamari TEMPLOMUNK CENTENÁRIUMI IMÁJA
Mindenható Isten, Te szent Fiad titokzatos testében, az Egyházban
egyesítetted hívő népedet. Magasztalásodra épült ez a templom, mely
irgalmadból átvészelte egy évszázad minden veszedelmét. Hálát
adunk a szentségek által kiáradó kegyelmekért. Adj kitartást a hitben, a
reményben és a kölcsönös szeretetben plébániai közösségünk minden
tagjának, hogy Jézus otthonra találjon e falak között, és elsősorban
mindannyiunk szívében!
Szűz Mária, Rózsafüzér Királynéja, oltalmazz minket, légy közbenjárónk szent Fiadnál, és taníts bennünket türelemre, alázatra és engedelmességre, hogy mindig Krisztusnak tetsző életet élhessünk! Ámen.
18
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Gyalogtúra a Mátrában
Mátrafüred - Mátraháza - Kékestető - Mátrafüred
Idei évadzáró ROKI-gyalogtúránk célpontja a csodálatos Mátra hegység
volt. Túránkat az enyhén ködös és álmoskás Mátrafüreden kezdtük, a
késő őszi erdő oxigéndús levegője és a természet pihentető csendje fogadta kis csoportunkat. Utunk során egy túrázó csoport felhívta ﬁgyelmünket a sástói kalandparkra, amely érdekes kihívásokkal (függőhíd, paintball, óriáshinta, bobpálya) hívogatja a túrázókat a nyár folyamán. Gyalogtúránkat a gyógyhoteljeiről közismert Mátraházán folyta)uk, ebédünket
Magyarország „tetején”, Kékestetőn fogyaszto)uk el. Egy rövidke pihenő
után elindultunk visszafelé az autóinkhoz a mátrafüredi parkolóba egy
csodálatosan szép mátrai túraútvonalon, amely az erdő szívén vezete)
keresztül.
Károly atya „égi kapcsolatai” révén az egész túra során tökéletes, szél- és
esőmentes időjárásban volt részünk, ezzel is emelve túránk meghi)ségét.
Te lemaradtál, vagy esetleg felkelteNük az érdeklődésedet?
2015. január 3-án indulunk évnyitó túránkra, szívesen várunk minden új
és régi ROKI-s túrázót csoportunkba. És hogy hova indulunk? Ez legyen
nekünk meglepetés, talán Károly atya se tudja még... :)
- Scherf István -
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10 TITOK – hogy boldog légy!
1. Élj, és engedj élni másokat is! - Mindenkit
ez az elv kellene, hogy vezessen. Rómában
azt szokták mondani: menj mindig előre, de
hagyd, hogy mások is ezt tegyék.
2. Adjuk át magunkat másoknak! - Legyünk
nyito)ak és nagylelkűek embertársainkkal.
A befelé fordulás és bezárkózás útján csak az
egocentrikus, önző élet felé sodródunk. Az
állóvíz pedig könnyen megposhad.
3. Nyugodtan folyjon életed! - Kövesd a középutat, a higgadt, békés életvezetést. Irodalomtanár koromban különösen kedveltem egy argentin
írót, Ricardo Guiraldét, akinek egyik főhőse Don Segundo Sombra.
Segundo ﬁatalként sebes patak volt, sziklákkal körülvéve, melyeket magával görgete). Felnő)ként rohanó, sodró folyó. Öregként még mindig
haladt, de lassan, akár a széles medencét elérő folyó, nyugodtan. Szere)em ezt az irodalmi képet. Annak képességét fejezte ki, hogy az ember
képes lendületben maradni, ugyanakkor kedvességgel és emberséggel
haladni az úton, anélkül, hogy elsodorna másokat.
4. Egészséges viszonyulás a szabadidőhöz, pihenéshez. - Élvezzük az irodalmat, a művészeteket, ugyanakkor játsszunk egymással és a gyerekekkel. Sajnálatos, hogy a fogyasztói társadalom és vele a felgyorsult világ és
az egyre több munka egyre kevesebb teret enged ezeknek, ehelye) pedig
stresszt és szorongást hoz. Emia) az emberek képtelenek egymással megosztani élményeiket. Muszáj a sok munka melle) időt és energiát fordítani a gyermekeinkkel való játékra, és arra, hogy a családtagok megtalálják
egymás lelkét is a hétköznapokban. A családok kapcsolják ki a tévét esténként, üljék körbe az asztalt és beszélgessenek, beszélgessenek, és még
többet beszélgessenek. Halljuk meg egymást!
5. A hetedik nap meg kell pihenni! - A vasárnap szabadnap, ez a családok
napja, töltsük egymással!
6. Méltóságot adó munkára van szüksége ﬁataljainknak. - Kreatív emberek kellenek a világnak. A ﬁatalokon, lehetőségek nélkül, értelmetlen
unalom vesz erőt és így a drogok és a bűnözés felé sodródhatnak, sérülékenyebbekké válhatnak, és nagy sötétségbe tévedhetnek.
Nem elég ételt adni nekik. Méltóság az, ha az ételről, amit hazaviszel,
tudod, hogy két kezed munkájával érdemelted ki. E)ől nem szabad megfosztani senkit!
7. A természet tisztelete és óvása. - Az emberiség egyik legnagyobb
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kihívása a harmadik évezredben. Azt hiszem a kérdés, amit nem igazán
teszünk fel magunknak, a következő: Az emberiség nem követ-e el öngyilkosságot a természet válogatás nélküli és zsarnoki kihasználásával?
8. Hagyjuk abba a pesszimizmust és negativitást! - A másokról való
rosszindulatú pletyka, és az állandó panaszáradatok valójában önértékelési hibákat leplez. Ne húzzunk le másokat, hanem emeljük fel magunkat.
Ne feledjük, hogy a negatív gondolatoktól való megszabadulás rendkívül
egészséges!
9. Tiszteljük mások hitét! - Ne próbáljunk erőszakkal megtéríteni senkit.
Cselekedeteink által hathatunk inspirálóan, ami másokat követésre sarkall, de ennek önkéntes elhatározás alapján kell megszületnie. Csak ártunk azzal, ha téríteni akarunk. Minden emberi párbeszéd, a résztvevők
identitásával kezdődik, ennek pedig része a személyes hit is. Ha ezt megkérdőjelezzük egymásban, azzal valójában csak kárt okozunk, hiszen
bénítólag hat a közös kommunikációra.
10. Tegyünk a békéért! - Rengeteg háború dúl ma a Földön, a békéért pedig mindig hangosan kell szólni, tenni kell érte. A béke nem csenddel jár,
nem néma, hanem cselekvő.
Ferenc pápa

P Á

K

Nov. 30. Bérmálkozók befogadása
Dec. 1. Kezdődnek a hajnali misék !6 óra!$
5. Elsőpénteki szentségimádás
6. Adventi lelkinapunk !9-16 óráig$
19 óra Fényszínház
7. Jön a Mikulás
9. Házasok

!Film: A megbocsátás kegyelme$
12. Fényszínház
14. Adventi vásár
24. Karácsonyi játék
Éjféli mise
25. Karácsony ünnepe
28. Szentcsalád vasárnapja !családok megáldása$
31. Szilveszter !év végi hálaadás, játék$
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HITTANÓRÁK 2014/2015

PLÉBÁNIA

FELNŐTTEK
Babák-Mamák - kedd 10.00
Ifjúság (19 felett) – 1. é s 3. szerda 18.00
Jegyesek – 1. hé tfő é s 3. kedd 18.45
Felnőttek (19 felett) – 3. hé tfő 18.45
Nyugdíjasok – 1. é s utolsó kedd 15.45
Fiatal Házasok – 1. hé tfő é s 3. kedd 20.00
Házasok (házasságban élők, korosztálytól független) – 2. kedd 18.45
Bibliaóra – 1. kedd 18.45
Életige – utolsó csü tö rtö k 18.45
Katekumenek (hittel ismerkedők) – 2. hé tfő é s 4. kedd 18.45
Bérmálkozók – 4. kedd 18.45 (+ még egy választott hittan!)
GYEREKEK
Óvodás - hé tfő 17.00
Alsós - hé tfő 17.00
Felsős - szerda 17.00
Kis i.i (középiskolások) - szerda 18.00

ÓVODÁK, ISKOLÁK

Kópévár Óvoda (1078 Budapest, Murányi utca 27.)
pé ntek 15.30
Nefelejcs Óvoda (1078 Budapest, Nefelejcs utca 62.)
hé tfő 15.30
ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Ált. Isk. és Gimnázium
(1146 Budapest, Cházár András u. 10. )

Alsós (fakultatív) - hé tfő 16.00
5. oszt. - kedd 13.20
7. oszt. - hétfő 12.55
Szent István Gimnázium
(1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 15.)

7/a - szerda 13.30
7/b - hétfő 13.40
8. oszt. - kedd 7.30
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Imádkozzunk!
A Pápa decemberi imaszándéka:

DECEMBERI ÉLETIGE
„Akinek két ruhája van, az egyiket adja oda annak, akinek egy sincs. S akinek van
mit ennie, ugyanígy tegyen.” (Lk 3,11)
A plébános imaszándékai a
rózsafüzér csoportok részére:
DECEMBER
ÖRVENDETES

♦

♦

VILÁGOSSÁG
♦

FÁJDALMAS
DICSŐSÉGES

A falu lakosai elhatározták, hogy
a határba vonulva imádkoznak
esőért. Esernyőt azonban csak
egy kisﬁú vi) magával: Ez a hit.
Amikor a kicsit az apja földobja,
kacag, mert tudja, hogy el fogják
kapni: Ez a bizalom.
Amikor aludni térünk, nincs arra biztosítékunk, hogy reggel
felébredünk. Az ébresztőórát
mégis beállítjuk: Ez a remény.

A KERESZTSÉG SZENTSÉGÉBEN
RÉSZESÜLTEK TEMPLOMUNKBAN:
Kirikes Rita
Szebeni Ildikó

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK TEMPLOMUNKBAN:
Urbá n Zoltá n - Blé nessy Rita
Winkler Lá szló Tamá s - P3lum Ré ka E5 va
Bogná r Ná ndor - Topitta Gyö rgyi
Becker Mikló s - Fejé r Emese
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SZENTMISÉK RENDJE
RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNÉJA
TEMPLOM
(XIV. Thököly út 58..)

PHI>=@?J IB;KJ @L?M<JMJBM=NJ:
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

VPQRSTPU:
de. 10 óra és este 6 óra
HGHIJKLMNOIOL
Sze és Szo: reggel 7 órakor
H, K, Cs és P: este 6 órakor
Urnalátogatás
A szentmisék előtt és alatt
M !" #$% N !" &&'$("
K)*$+(

T;<=>>? ?@A;BC=D?EF
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 mise után

(VII. Damjanich u. 50.)

♦ minden

Vasárnap és péntek
reggel 8 óra

szentmise után ½ 8-ig (csendes)
♦ minden hó 2. kedd este fél 9-től fél 10-ig
(gitáros énekekkel)

ADVENTI MISEREND
December 1-24-ig, minden
hétköznap reggel 6 órakor
hajnali szentmise van.
Advent hétköznapjain
csak pénteken van
este 6-kor szentmise!
A vasárnapi miserend
nem változik!
Örömmel fogadjuk, ha kb.
150 Ft adománnyal
hozzá tud járulni
újságunk előállítási költségeihez.

♦ minden

további péntek este:

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

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
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