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AZ IRGALMASSÁG ÉVÉNEK ZÁRÁSA
November 20-án, Krisztus Király ünnepén zárul az Irgalmasság éve. Ugyanakkor
Ferenc pápa, már a megnyitásakor így szólt: »Mennyire szeretném, ha a következő
éveket áthatná az irgalmasság, hogy mindenki találkozhasson Isten jóságával és
gyöngédségével! Mindenkihez – hívőkhöz és távol állókhoz is – jusson el az irgalmasság balzsama, mint Isten már köztünk jelen lévő országának jele.«
Tehát ne hagyjuk abba, sőt pótoljuk mulasztásainkat, gyakoroljuk tovább az
irgalmasság testi és lelki cselekedeteit – a mai viszonyokra alkalmazva!
Az irgalmasság testi cselekedetei:

Az irgalmasság lelki cselekedetei:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

az éhezőknek ételt adni,
a szomjazóknak italt adni,
a szegényeket ruházni,
az utasoknak szállást adni,
a betegeket és
a börtönben levőket látogatni,
a halottakat eltemetni

a bűnösöket meginteni,
a tudatlanokat tanítani,
a kételkedőknek jó tanácsot adni,
a szomorúakat vigasztalni,
a bántalmakat békével tűrni,
az ellenünk vétkezőknek megbocsátani,
az élőkért és holtakért imádkozni.
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I úsági hi an

A plébánia a családok családja
A Magyar Katolikus Családegyesület szervezésében Bíró László, a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) családreferense minden évben kétszer hívja találkozóra az egyházmegyék családpasztorációval foglalkozó
papjait. Őszi tanácskozásukat rendszerint Leányfalun tartják.
Idén a családpasztoráció megújításának lehetőségeiről tanácskoznak az
Amoris laetitia kezdetű szinódus utáni apostoli buzdításból kiindulva.
Veres András püspök, az MKPK elnöke előadásában a keresztény ember
evangelizációs küldetésének szempontjából közelített a családpasztorációhoz. Rámutatott, hogy míg Szent II. János Pál családegyházról beszélt, addig Ferenc pápa megfordítja a gondolatot, mégis ugyanazt a tartalmat üzenve: minden plébánia legyen a családok családja. Azt fogalmazza meg, hogy
az egyház, a plébánia működjön család módjára. Ferenc pápa itt is annak a
vágyának ad kifejezést, hogy az egyház közösség legyen, egy jó család, ahol
mind az ügyesebbnek, mind a szeretetre méltóbbnak, mind a csetlő-botlónak
és a bűnösnek is megvan a helye. A család képes ezt kezelni, és az egyháznak
is valamiképpen meg kell tanulnia úgy élnie, hogy szeretetközösségébe bevonja mindazokat, akik sikerekben és boldogságban gazdagok, és azokat is,
akik küszködnek a saját bűneikkel, nehézségeikkel, fájdalmaikkal.
Mind a család, mind az egyház mindennapjaiban látjuk a nehézségeket,
de nem szabad megijednünk. Mindkettőt mi, emberek alakítjuk, ezért mindig
szükség van a megújulásra. Tudnunk kell – ahogy ezt a II. vatikáni zsinat
megfogalmazza –, a misszió nem emberi dolog, isteni mű, isteni aktivitás.
Akkor is, ha nekünk ebben tevékenyen részt kell vennünk.
Előadásában annak a lehetőségeit kereste a püspök, hogyan élhet, működhet családként egy plébánia. Elsődleges feladatként a család identitásának
megerősítését határozta meg: a családnak be kell töltenie Istentől kapott küldetését, ami egyben az egyház küldetése is: a hit továbbadásának hiteles helye kell hogy legyen. Erős, jól működő családok megléte a záloga annak,
hogy az egyház is jól működjön, így az egyes plébániákon is család módjára
tudnak az emberek egymáshoz viszonyulni. Látszik, hogy az emberekben
természetszerűen megvan a családiasságra, a közösségre való igény. Az
egész plébániai életnek valamiképpen a családra irányultan kell folynia –
emelte ki az MKPK elnöke.
Forrás: Magyar Kurír
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Templomunk búcsúja
Az idén hetedik alkalommal rendeztük meg templombúcsúnkkal egyidejűleg a Rózsafüzért
Imádkozók Országos Találkozóját.
Károly atya, e találkozó megálmodója, mindig azt hangsúlyozza, hogy csak úgy tud templomunk a rózsafüzér ima országos szentélye lenni, ha valóban élő gyakorlata van a rózsafüzér imádkozásnak, ha minél többen felfedezik a rózsafüzér igazi erejét. Ehhez hozzátartozik, hogy az imádsággal kapcsolatos tapasztalatainkat, élményeinket megosszuk egymással, mert azzal a másiknak bátorítást, erőt, reményt adhatunk.
Az idei találkozón ezért nagy hangsúlyt fektettünk a tapasztalatok megosztására.
Fiatalok és korábban születettek egyaránt nagy őszinteséggel tettek tanúságot a rózsafüzér
ima mellett, ezekből adunk itt közre egy rövidített összeállítást.

„A rózsafüzér elmélkedés, Mária közbenjárását kérem
úgy, hogy közben Jézus életéről gondolkodom. Sok választ kapok a kérdéseimre ima közben, és sok imameghallgatás is történt már. Lelki erőt ad, mindig békét érzek
az ima után. Sokszor eszembe jut az is, amit még egyszer
Medugorjeben hallottam, hogy amíg a rózsafüzért imádkozom, legalább nem követek el bűnt. A rózsafüzér nekem az egyik legerősebb kapcsolat Jézussal és a Szűzanyával.
A legtöbbször utazás közben imádkozom, de bármikor,
amikor napközben is eszembe jut, akár csak egy tizedet is.
Pl. ebéd után, vagy amikor megyek egyik megbeszélésről
a másikra. Sokszor imádkozom a rózsafüzért esténként,
akár már közvetlenül lefekvés előtt is. Naponta egy teljes
rózsafüzért biztosan mondok, de a legtöbb napon sikerül
mind a 4 rózsafüzért elimádkozni, azonban ezt nem tekintem „kényszernek”, csak azért, hogy
elmondjam, nem sietem el, nem akarom „letudni”. A legfontosabb az,
hogy imádkozzam a rózsafüzért minden nap, és hálás a szívem, ha mind a
négyet sikerül végig imádkozni. Hála
Istennek azért a legtöbbször sikerül.
(…) Időnként közösen imádkozunk
Mónikával rózsafüzért, de az egyelőre
még nem rendszeres.”
/Nagy Attila/
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„Az első igazán szép és meghatározó élményem ezzel az imával kapcsolatban az volt,
mikor első gyermekünk születésekor, a
kórházban, a hosszú várakozás óráiban
hallottam, hogy férjem a rózsafüzért imádkozza, „akit Te Szent Szűz a világra szültél”. Abban a pillanatban egészen más dologra kezdtem fókuszálni, csak arra tudtam gondolni, Mária hogyan élhette át
mindezt, egy barlangban, tudván, hogy ő
Isten
Fiát
hozza
a
világra.
Teljesen átértékelődött bennem a rózsafüzér lényege. Amikor imádkozom, minden
gondolatomat igyekszem a titokra összpontosítani, megpróbálom magam elé képzelni a pillanatot, pl. Akit Te Szent
Szűz a Szentlélektől fogantál. Milyen hatalmas bátorság és hit kellett ahhoz,
hogy Mária kimondja az igent, vállalva a számára ismert és nem ismert
„kockázatokat”. Aki érettünk vérrel verejtékezett. Istennek és Fiának a végtelen Szeretete felfoghatatlan, hogy mindezt megtették értünk, értem. (…) Milyen jó, hogy ismételgetjük az Üdvözlégyeket! A mindennapi gondok cikáznak ima közben is az agyamban, az első 3-4 Üdvözlégynél még csak próbálok
ráhangolódni, az 5.-6.-nál már talán kezdek Jézusra gondolni, s az utolsó szemekre megnyugszom, letisztulnak a gondolataim. Ha a teljes rózsafüzért
imádkozom, akkor minimum egy tized után kezdek el gondolni azokra, akikért az imát felajánlottam. S hogy mi ebben a felajánlás? Az időmet, gondolataimat rábízom Istenre: tegyen vele tetszése szerint. Sajnálom, ha csak ennyit
ajándékozok neki.
Azóta azt az örömöt is átéltem jópárszor, hogy hallom a saját gyermekeinket
imádkozni, nem csak a közös esti imában. Mikor legidősebb lányunk, 6 és fél
évesen egy kisebb szidás után halvány mosollyal annyit mond: Anya, most
azért voltam csendben, mert
imádkoztam értünk. Ilyenkor arra gondolok, hogy bárcsak mindig ilyen őszinte és
ártatlan maradna a hite. Ennél többet nem tudok adni
nekik. A földi életben minden változik. Az Istennel
való kapcsolatuk viszont
most formálható, és az örökKároly atya fogadja a zarándokok egy csoportját
ké tart.” /Bágya Kinga/
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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„Mint SzeCsaRoCso (Szent Család Rózsafüzér Csoport) tagok egy tizedet vállalunk a plébánosunk és a Szentatya
szándékára. Régebben külön imádkoztam a fiúkkal mese után, alvás előtt;
most már asztalhoz ülve, gyertyát gyújtva imádkozunk velük, és Máté már meg
is köszöni Jézusnak, hogy így imádkozunk. Még egy tizedet vállaltunk egy
másik szándékra, ezt már általában ágyban fekve mondjuk, jobb lenne nem így
csinálni. Csak akkor nem közösen mondjuk, ha nagyon későn érek haza - ezt
ki lehetne kerülni, hogy indulás előtt elmondjuk; vagy össze vagyunk veszve,
én akkor is el szoktam mondani hangosan.
Mindenki megfogalmaz köszönést, és kérést Jézus felé. A plébániai közös
rózsafüzérezésre is szoktunk jönni a templomba első vasárnap mise előtt.
Ennek gyümölcsei: Jó, hogy ez egy esti bevett fix teendő, és számolunk vele.
Elmondanak a gyerekek olyat, amit egyébként lehet nem mondtak, amikor
kérnek, megköszönnek. Közös program, együtt vállaltuk a feleségemmel,
vagyis ez is egy plusz kötelék. Megnyugtat mindenkit.” /Török Szabolcs/
„Három éve alakult a ROKI plébánián a Boldog Gizella Kör. Imádkozni,
kötni és horgolni jövünk össze heti rendszerességgel. A Karitász vásárra készülünk, adventi és a nagyböjti időszakban, de várjuk azokat a fiatalokat és
idősebb testvéreinket is, akik szeretnék megtanulni a kötést és a horgolást.
Amikor együtt vagyunk minden alkalommal, imádkozzuk a rózsafüzért. Az
imát felajánljuk mindig, azokért, akiket a szívünkben hordozunk.
Az egyik kedves testvérünknek a közeli hozzátartozójával komoly nézeteltérése volt, már több mint 10 éve nem beszéltek.
Minden alkalommal, amikor együtt voltunk, kértük Szűz Mária segítségét,
hogy legyen meg újra közöttük az a szeretet, ami korábban volt.
Sohasem beszéltünk arról, mi is történt, ki a hibás, mi az igazság. Mindannyian arra vágytunk, rendeződjön ez a kapcsolat. Több mint 2 év ima után, az
elmúlt Karácsony előtti napon egy olyan helyzet adódott, ahol a testvérünkön csak ő tudott segíteni, akivel a harag fennállt. Nemcsak a kialakult helyzet oldódott meg, hanem elkezdődött egy beszélgetés közöttük. Ez a Karácsony a béke karácsonya is lett számukra. Azóta gyakran találkoznak és
rendszeresen telefonon is beszélgetnek. Szűz Mária csodát tett, meghallgatta
a közösség imáját. Az ima nem fejeződött be, most azért imádkozunk Szűz
Máriához, hogy hálát adjunk és köszönetet mondjunk a helyre állt
kapcsolatért.” /Bágya Andrea/
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Dr. Veres András püspök atya volt
búcsúi misénk főcelebránsa

„A rózsafüzér imádkozásának az a rendkívüli előnye, hogy bárhol és bármikor lehet imádkozni, bármikor abba lehet hagyni és aztán bármikor tovább
folytatni. Sokszor azt csinálom, ha utazom vagy egyszerűen csak sétálni megyek, elkezdem a rózsafüzért imádkozni úgy, hogy az első tizedet a családomért mondom – egy-egy Üdvözlégyet a két lányomért, egyet-egyet a két vejemért és egyet-egyet az öt unokámért, a tizedik üdvözlégy a bátyámért. A
második tizedet a barátaimért, ismerőseimért ajánlom fel. A harmadik tizedet a betegekért – nem nehéz a környezetemben találni 10 beteg, vagy idős
testvért, akiért felajánlani tudom azt a tizedet. A negyedik tizedet mindig a
papokért ajánlom fel, azokért, akiket ismerek, találkoztam velük, fontosak
nekem. Az ötödik tizedet a Szentatyáért imádkozom.
Ezen kívül, mivel a Szent Margit Rózsafüzér csoport tagja vagyok, minden
nap elimádkozom egy tizedet a plébános atya által kijelölt szándékra.”
/Fördősné Gaby/

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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A rózsafüzér imádkozásról
Szent II. János Pál pápa tanítása
Krisztus kiemelkedő értelemben ʹa Mesterʹ, a kinyilatkoztató és a kinyilatkoztatás. Vele kapcsolatban nem csupán arról van szó,
hogy megtanuljuk tőle azt, amit tanított, hanem
ʹŐt magát tanuljukʹ (ismerjük meg). De van-e e
témakörben tapasztaltabb mesternő, mint Mária?
Ha az isteni terv szerint a Szentlélek az a benső
mester, aki elvezet minket Krisztus teljes igazságára (vö. Jn 14,26; 15,26; 16,13), akkor az emberek
között senki sem ismeri nála jobban Krisztust és
senki sem képes az Ő misztériumának mély megismerésére elvezetni minket úgy, mint az Anya.
Amikor Jézus az első csodáját tette – a vizet borrá
változtatta a kánai menyegzőn –, Mária tanítói köntösben jelenik meg előttünk, miközben buzdítja a szolgákat, hogy tegyék meg, amit Krisztus mond
(vö. Jn 2,5). Elképzelhetjük, hogy ő ugyanezt a feladatot végezte a tanítványok felé Jézus mennybemenetele után, amikor velük maradt a Szentlélekre
várva és bátorította őket az első küldetésben. Máriával együtt járni végig a
rózsafüzér eseményeit olyan, mintha az ő iskolájában volnánk, hogy megtanuljuk Krisztust, behatoljunk a titkaiba és megértsük az ő üzenetét. Mária
iskolája még hatékonyabb lesz, ha meggondoljuk, hogy ő úgy tanít, hogy elnyeri számunkra a Szentlélek bőséges ajándékait, és szemünk elé állítja a
„hitbeli zarándoklás” példáját,
aminek ő páratlan tanítómestere. A Fiú minden egyes misztériumának szemlélésekor felszólít, hogy – miként ő az angyali
üdvözletkor – tegyük föl alázattal azokat a kérdéseket, melyek
megnyitják a lelket a világosság
előtt; s hogy mindig a hit engedelmességével fejezzük be:
„Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint” (Lk 1,38).
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A keresztény lelkiség lényegi sajátossága,
hogy a tanítványnak egyre inkább hasonlóvá kell válnia Mesteréhez (vö. Róm 8,29;
Fil 3,10.21). A Szentlélek kiáradása a keresztségben a hívőt mint szőlővesszőt
ráoltja a szőlőtőre, aki Krisztus (vö. Jn
15,5), az Ő titokzatos testének tagjává teszi (vö. 1Kor 12,12; Róm 12,5). E kezdeti
egységnek azonban tovább kell élnie a
hasonlóság gyarapodásában, minek következtében a tanítvány magatartása egyre inkább Krisztus ʹlogikájátʹ követi:
„ugyanaz az érzület lakjék benneteket,
mint Krisztus Jézusban” (Fil 2,5): az
Apostol szava szerint magunkra kell öltenünk Krisztust (vö. Róm 13,14; Gal 3,27).
A rózsafüzér lelki folyamatában, mely – Mária társaságában – Krisztus arcának szüntelen szemlélésén alapszik, a hasonlóság egy ʹbarátinakʹ nevezhető
kapcsolatban valósul meg. E barátság természete szerint beleolt Krisztus életébe és az Ő érzületét „lélegezteti be” velünk. Erről mondja Boldog Bartolo
Longo: „Mint két barát, akik gyakran vannak együtt, szokásaikban is hasonlóvá válnak, úgy mi is, ha családiasan érintkezünk Jézussal és a Szent Szűzzel
a rózsafüzér titkairól elmélkedve és ugyanúgy formáljuk életünket a szentáldozással, el tudunk jutni – amennyire gyarlóságunk erre képes – a hozzájuk
való hasonlóságra, és e nagyszerű példáktól át tudjuk venni az alázatos, szegény, rejtett, türelmes és tökéletes életet.”
E Krisztushoz hasonulás folyamata érdekében a rózsafüzérben különösen is a
Szent Szűz anyai gondjaira bízzuk magunkat. Ő ugyanis, aki Krisztus Anyja,
„kiemelkedő és egészen kivételes tagja” az Egyháznak,[19] s ugyanakkor
anyja is az Egyháznak. Mint ilyen, folyamatosan szüli a gyermekeket a Fiú
titokzatos teste számára. Közbenjárásával teszi ezt, amikor kiesdi számukra a
Szentlélek fogyhatatlan kiáradását. Mária az Egyház anyaságának tökéletes
képe.
/Forrás: Szent II. János Pál pápa Rosarium virginis Mariae c. apostoli buzdítása/

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Életképek
Családcsoportunk év eleji
zarándoklatra indult Normafától Makkosmáriára
szeptember 11-én.
A zarándoklatra meghívtuk
Károly atyát is.
/Spengler K./

Ma délelőtt a Sziklatemplomba zarándokoltunk a Babák-Mamák csoportjával, Szent Gellértre emlékezve, kérve közbenjárását – aki Szent Imre nevelője
volt – a szülőkért, ovis és iskolai nevelőkért, hogy a felnövekvő nemzedék
nevelése jó (szent) irányba menjen! /Károly a./
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VIDD EL A PAPODAT SÖRÖZNI!
„Szeptember 9. a „Vidd El Sörözni a Papodat” nap, amikor
minden katolikus feladata, hogy
elvigye a plébánosát egy korsó
sörre (vagy pohár borra).” A hírt
itthon először a II. János Pál Gazdaságetikai Intézet blogja, a Kereszténység és kapitalizmus közölte, a The Catholic Gentleman
blog nyomán.
Mint a blog írja: „hisszük vagy
nem, a papok is igazi emberek, akik ugyanúgy szeretnek társalogni egy pohár sör vagy bor mellett, mint bárki más. Nehéz és bonyolult munkájuk van,
amiért gyakran nem
kapnak
köszönetet,
úgyhogy megérdemlik,
hogy meghívjuk őket
egy korsó sörre vagy
pohár borra.”
A fenti kezdeményezéshez csatlakozva
a fiatal házasok már
nem először követték a
felhívást és hívták meg
Károly atyát egy sörre így is kifejezve köszönetüket felé. Idén a városligeti
sörfesztivál keretében került sor az első pohár sörre, azonban hamarosan
úgy döntött a társaság, hogy a plébánián kényelmesebben és némi zsíros
kenyérrel kiegészítve lehetne folytatni a szép közösségi együttlétet, mely
még sokáig jó hangulatban telt.
Károly atya örömmel fogadta a fiatal házasok meghívását is, és az alábbi
köszönetnyilvánítással szeretne mindenki felé fordulni:
„Nemcsak a sörözést köszönöm, hanem a sok-sok ebéd- és vacsorameghívást is a családoktól, egyedülállóktól, valamint a számomra rendszeresen
hozott finom falatokat is! Isten fizesse meg mindenkinek a jóságát! K.a.”

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Hogyan imádkozzunk?
Chiara Lubich gondolatai az imáról
Hogyan tudunk mindig imádkozni? Úgy, ha
Jézus vagyunk. Jézus mindig imádkozik. Ez
ugyanis a keresztény imádság lényege, hogy
maga Jézus az, aki imádkozik általunk, imádkozik bennünk, akihez imádkozunk.
Ha nem ti éltek, hanem Krisztus él bennetek,
Isten él bennetek - és ehhez elég az, ha az Ő akaratát tesszük és nem a miénket - , akkor az egész
nap folyamatos imádsággá válik.
Ha a jelen pillanatban Isten akaratát élem, akkor
Istenben vagyok. Nem kell, hogy minden pillanatban imaszövegeket mondjak, hanem jól kell tennem Isten akaratát. Ha jól teszem Isten akaratát, akkor
Krisztus vagyok, tehát Isten dicsérete és dicsősége.
A szüntelen imádkozás másik módja, hogy tettről tettre mindent fölajánlunk,
minden cselekedetünk legyen egy szeretet-tett Neki, és közben ne mulasszuk
el, hogy röviden szóljunk hozzá, hogy kifejezzük szeretetünket, s azt mondjuk: „Neked Jézus! Érted!”, „Mi a fontos? Az, hogy téged szeressünk!”, „Jöjj el,
Uram Jézus!” vagy sok más gondolatot. (…)
Szüntelenül imádkozni nem azt jelenti, hogy szaporítjuk az imádságokat,
hanem azt, hogy a lelkünkkel és egész életünkkel Isten felé irányulunk: csak
érte tanulunk, érte dolgozunk, fáradozunk, szenvedünk, pihenünk és meghalni is csak érte halunk meg.
Továbbá azt jelenti, hogy minden tevékenységünket a lehető legjobban végezzük, mert tudjuk, hogy ezáltal folytatjuk Isten teremtő és Jézus megváltó
művét, amellyel megvalósítjuk Isten tervét a világról. (…) Ezért a mindennapi munkát fel kell ajánlanunk Istennek és jól végezni, mert tudjuk, hogy így
együttműködünk Istennel a világ teremtésében. (…)
Nem csupán egy lelki dolog, hanem Isten akarata számunkra tökéletesedni
nap, mint nap, és elhatározni a reggeli elmélkedés során, hogy jobbak
leszünk. (Folytatjuk!)
/Forrás: Mint az angyalok—gondolatok az imádságról Chiara Lubich írásai alapján,
1999/
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Elsőáldozóink gondolataiból
Azért szeretnék elsőáldozó lenni, hogy magamhoz vehessem Krisztus testét.
Megköszönöm Jézusom, hogy segítőket küldtél, akik elvezettek a szentáldozáshoz. Kérem, hogy az áldozással jobb kereszténnyé válhassak, erősödjön
hitem, mindig el tudjam dönteni mi a jó, és mi a rossz, és a keresztény életben
kitartóbb legyek. /Zsombor/
Istenem, én azért várom, hogy elsőáldozó legyek, hogy a szentmisén én is
áldozhassak, mert tudom, hogy a szentostya valóban Jézus teste. Azért is
várom a szentáldozást, mert attól közelebb jutok Jézushoz. /Róza/
Azért szeretnék elsőáldozó lenni, hogy jobban megismerjem Krisztust. Végül azért is,
hogy szorosabb legyen köztem és Krisztus között a kapcsolat. Azt szeretném kérni
Jézustól, hogy ne legyek olyan lusta és összepakoljak a szobámban. Azt is szeretném
kérni, hogy ne beszéljek annyit órán, és hogy megtaláljam a régi naplóm. /Anna/
Nagyon izgultam és nagyon vártam ezt az elsőáldozó szentmisét.
Megható volt a bevonulás a szüleimmel és a keresztszüleimmel együtt az
oltárhoz, mert ők segítettek idáig eljutni. Jó lett volna, ha a nagymamám is
mellém állhatott volna! A szentáldozás után azt éreztem, hogy Jézus nagyon
szeret, de ezt nem tudom elmondani, ezt csak a lelkem tudja. A lelket nem
lehet leírni szavakkal! Elmentem az esti misére is, mert jól érzem magam és
boldog vagyok és mosolygok, néha még táncra is perdülök, amikor velem
van Jézus. Azóta elfogadóbb vagyok és jobban tudok tanulni és szeretni.
Hétfőn, a hittan után is elmentem misére és áldoztam! Kár, hogy nem tudok
mindennap menni! /Karcsi/

Elsőáldozóink:
Balla Zsombor, Mátyus Károly, Egri Róza, Bencsik Anna
www.rozsafuzerkiralyneja.hu

13

Szent Márton-zarándoklat Szombatehlyre
Szent Márton születésének 1700. évében,
Magyarok Nagyasszonya ünnepnapján a
zarándoklat résztvevői már jóval a busz
indulása előtt gyülekeztek templomunkban. Szűz Máriát kérve, hogy kísérje utunkat, elénekeltünk egy máriás éneket, majd
útra keltünk. Sajnos sokan lebetegedtek a
zarándoklat előtti napokban, így őket csak
imáinkban hordozva tudtuk magunkkal
vinni.
Az utazás során elmondtuk az örvendetes
rózsafüzért, és megismerkedtünk Szent Márton életével. Megtudtuk, hogy ő
az egyik legnépszerűbb szent Európában, és tengeren túli országokban is
építtettek neki szentelt templomokat.
Szombathelyre érkezve a Szent Márton templom előtt a Török család várt
minket, majd szentmisén vettünk részt. Közben megérkezett a Nagy házaspár is. Miután a templomban a Rózsafüzér Királynéja oltár előtt közös fényképet készítettünk, megtekintettük a Szent Márton Év alkalmából megnyitott
kiállítást. Érdekes volt látni a volt Domonkos-rendi kolostor udvarán a szentéletű tours-i püspök életének fontos állomásairól készült mozaikképet.
Egy rövid pihenő után elsétáltunk a ferences rendi Szent Erzsébet temp-
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lomhoz, mely sajnos zárva volt, így csak a templom
üvegajtaján néztünk be egy rövid imára.
Szombathely főterén éppen tűzoltó-nap volt, különféle műszaki- és mentő felszerelésekkel is felvonuló
hazai és külföldi csapatokkal.
A Sarlós Boldogasszonynak szentelt székesegyház előtt Szily János szobra áll, aki a Szombathelyi
Egyházmegye első püspöke volt. Károly atya figyelmeztetett bennünket, hogy méltó lelkülettel lépjük
át a templomba vezető Irgalmasság Kapuját. Miután
megnéztük a székesegyházat, a szentségi kápolnában elcsendesedtünk, imáinkban Jézus elé helyezAz oladi Fa'mai
tük életünket, gondjainkat, szeretteinket.
Szűzanya temploma
Zarándoklatunkat az oladi Fatimai Szűzanyának szentelt templomában fejeztük be, ahol a helyi plébános atya nagy szeretettel és harangzúgással várt bennünket, majd részletesen ismertette az 1999ben felszentelt lakótelepi templom történetét, majd körbevezetett minket a
modern plébánián.
A hazafelé vezető úton mindenki megoszthatta élményeit, örömeit.
Öröm, hogy voltak köztünk újak is, akik eddig még nem zarándokoltak velünk, és nem nagy számban ugyan, de néhány gyermek is velünk tartott.
Fontos már kicsi korban tanítani, megérteni a zarándoklat és az ima értelmét,
értékét. Bíztatok mindenkit, hogy tartson velünk a jövőben! /Fördősné G./

www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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Katekumenek befogadása
Katekumen lettél
Kedves Katekumenek! Elkezdtetek komolyan megismerkedni a kereszténység tanításaival
és az egyházzal: Ennek alapján
úgy döntöttetek, hogy Jézusnak
és a katolikus Egyháznak akarjátok adni életeteket és rá szeretnétek lépni arra az útra — a
katekumenátus útjára — amely
a szentségekre készít fel. Szeretettel köszöntünk titeket.
Ma tehát az egyház befogad titeket katekumenjei közé.
Ki a katekumen? Jelölt a szentségek vételére. Az első időktől kezdve a
katekument az egyház már tagjának (a hit, a szentség jelöltjének) tekinti. —
Mától tehát ti is egy új módon a keresztények közösségéhez tartoztok, s úton
vagytok a keresztség (a szentségek) felé, amelyek által véglegesen az egyház
felnőtt tagjai lesztek. Ezért mondjuk, hogy ma befogad titeket az egyház közössége.
Az Egyház átadja nektek a Szentírást, életünk foglalatát. Ti is választottatok
már magatoknak ebből egy Igét, amely iránytűtök lehet az elkövetkezőkben.
Az Úr „az élet útját mutatja nekünk”, mondjátok a zsoltárossal.
Az egyház — a pap, a kezesek által — megjelöl titeket a kereszt jelével.
Krisztus jelében akartok élni ezentúl.
Megken a katekumenek olajával: felken kereszténnyé. A felkenés ősi jel: királyokat, prófétákat, küldötteket, lovagokat kentek fel...
S végül beírjátok neveteket a Katekumenek Könyvébe: jelezve, hogy az Egyházhoz akartok tartozni, s az Egyház elfogad titeket.
A kezesek felelőssége
Kedves kezesek! Az egyház ősi gyakorlata volt, hogy a kezesek nemcsak
„kezeskedtek” egy hit iránt érdeklődő megbízhatóságáról az üldöztetések
idején, hanem a katekumenek legelső támaszai, baráti tanácsadói, kissé vagy
teljességgel lelki vezetői voltak. Az elmúlt századokban a keresztszülőség
16
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sajnálatosan formális szereppé vált. (Bár néhol a
mai napig megőrizte lényegi — lelki támogatói —
szerepét.) A kezesek ma
ismét azt a szép feladatot
vállalják: hogy segítségére
lesznek a katekumennek
lelki
előrehaladásában:
figyelnek rá, támogatják ha
lelki krízisbe kerül, mellette állnak szóval, imával, példával. Ehhez a nagy
feladathoz adjon nektek erőt a Szentlélek!
Katekumenek megáldása
Mindenható Urunk és Istenünk, tekints szolgáidra, akik Krisztus evangéliumáról
kapnak tanítást. Add, hogy téged megismerjenek, szeressenek és teljes szívvel,
buzgó lélekkel mindig teljesítsék akaratodat.
Részesítsd őket a beavatás szentségeiben, gyűjtsd egybe őket Egyházadba,
hogy az isteni titkok részesei lehessenek már itt a földön és majd az örök életben.
Kérünk, Urunk, Istenünk, add meg ezeknek a hittanulóknak,
hogy a szent titkokat megismerve, a keresztség vizében újjászülessenek,
és Egyházad tagjaivá legyenek. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

A jelenlevő közösség meghívása
Az ősegyház korától kezdve, és ma újra, az egyháziplébániai közösségek két okból ünneplik együtt a
katekumenekkel lelki előrehaladásuk lépéseit. — a) Hogy
velük örüljenek, imádkozzanak értük, hordozzák őket, magukénak tudják őket. — b) Hogy velük együtt évről évre
maguk is átéljék megkereszteltségük titkát és ennek nagyságát. Bizony mi régi keresztények tudjuk, mennyi a hiba és a gyengeség bennünk, s mennyire rászorulunk a folytonos megújulásra. Legyen a
katekumenátus meghívás mindannyiunk számára. Hogy a hitjelöltekkel
együtt megújítsuk odaadottságukat; s hogy így új teljességgel megélt kereszténységünkkel támogatói és példái lehessünk a szentségekre készülőknek!
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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HALOTTAK NAPJA
búcsúnyerési lehetőség
Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a
megholtakért, november 1-8-ig minden
nap teljes búcsút nyerhet. Feltételek:
szentgyónás, szentáldozás és imádság a
Szentatya szándékára. Ezen felül szükséges, hogy az illető egyáltalán ne vonzódjék semmi bűnhöz, még a bocsánatos bűnhöz se. Aki halottak napján
(vagyis az
azt megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot, vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott
feltételekkel...

NAPTÁRUNK
OKTÓBER
22. Esküvő
23. Katekumenek befogadása
30. Missziós vasárnap
(országos gyűjtés)

NOVEMBER
1. Mindenszentek
2. Halottak napja
12. Gyalogtúra
20. Az irgalmasság évének zárása
Országos gyűjtés a Karitász javára
Karitász-ebéd
26. Adventi koszorú kötés
Közös gyertyagyújtás
27. Advent I. vasárnapja
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Az újonnan restaurált Szent Margit
ablak egyik részlete

Imádkozzunk!
A PÁPA NOVEMBERI EVANGELIZÁCIÓS IMASZÁNDÉKA:
Hogy a plébániákon a papok és a laikusok együttműködjenek a
közösség szolgálatában, anélkül, hogy az elbátortalanodás kísértésének
engednének.
ÉLETIGE NOVEMBER:
„Mindent elviselek abban, aki erőt ad.” (Fil 4,13)
A plébános imaszándékai
a rózsafüzér csoportok részére
NOVEMBER
ÖRVENDETES
VILÁGOSSÁG
FÁJDALMAS
DICSŐSÉGES
-

Berkes Barna Barnabá s
Berkes Bı́borka Borbá la
Lohr Rudolf Mihá ly
Horvá th Já nos Erik
Szá va Miron
Bé zi Csilla Má ria
Kissevich Hanna Má ria

Katlan Roland - Tó th Virá g
Kollarik Tamá s - Ková cs Dominika
www.rozsafuzerkiralyneja.hu
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SZENTMISÉK RENDJE
PLÉBÁNIAI KÖZÖSSÉGÜNK
SZENTMISÉJE:
(RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNÉJA
TEMPLOM
1146 Bp. Thököly út 56.)

VQRGLJQS de. 10 óra
TEFGHHI RTUJVMIRWP:
Sze és Szo: reggel 7 óra
H, K, Cs, P, V: este 6 óra

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

E-mail: iroda@rozsafuzerkiralyneja.hu
TEFGHHI IJKELMGNIOP
Címünk: 1146 Budapest, Thököly út 56.
Honlapunk:
Bankszámlaszámunk:

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

URNATEMETŐNKBEN
RNATEMETŐNKBEN

- korlátozott számban -

háromszemélyes urnafülkék
vásárolhatók.
Bővebb
információ
hivatalos
időben az
irodában.
Az Irgalmasság kapuja ikon

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

S

:

♦ Plébániai

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

♦ minden

további péntek este:

szentmise után ½ 8-ig (csendes)
♦ minden

hó 2. vasárnapján:

de. 11 órától engesztelő imaóra

R

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

I

:

Minden kedd, péntek és vasárnap
17 óra, ill. a hónap első vasárnapján
a délelőtti szentmise előtt ¼ 10-től

♦

G

:

♦a

szentmisék előtt vagy az atyával
előre egyeztetve külön időpontban is

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