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2021. október

188. szám

„Jónak látom, hogy hirdessem a jeleket és a csodákat, amelyeket a fölséges Isten végbevitt rajtam.”
(Dán 3,32)

Mária, a Rózsafüzér Királynője
Október a rózsafüzér hónapja Egyházunkban, október 7. Rózsafüzér Királynője (Regina Rosarii), az „Olvasós Boldogasszony” emléknapja: hálaünnep
Mária közbenjárásáért, Isten segítségéért.
A rózsafüzér a 15. században nyerte el
mai formáját, imádkozását a domonkosok népszerűsítették. A hagyomány szerint a rózsafüzér neve onnan ered, hogy
az első rózsafüzéreket Szent Domonkos
összepréselt rózsaszirmokból készítette:
„koszorút font” a Szűzanya számára.
„Mi is a rózsafüzér? Az evangélium
esszenciája. Újra és újra Krisztus életének legfontosabb eseményeihez vezet
minket. Azt mondhatnánk: a rózsafüzéren keresztül belélegezzük Krisztus
misztériumát. A rózsafüzér a szemlélődés kiváltságos ösvénye, nem más, mint
Mária útja. Létezik-e, aki jobban ismeri
és jobban szereti Krisztust Máriánál?”
(Szent II. János Pál pápa beszédéből,

melyet a pompeji Rózsafüzér Királynője
-szentélyben mondott 2003 októberében)
A törökök feletti Lepantónál aratott győzelem (1571. október 7.) után Szent V.
Piusz pápa, aki domonkos szerzetes
volt, az ég iránti hálából az évfordulóra
elrendelte a Győzelmes Miasszonyunk
ünnepét (Festum B. M. V. de victoria),
és a loretói litániába bevezette a
„keresztények segítsége” megszólítást.
A diadalt az egész keresztény világ a
rózsafüzér imádkozásának és a Szűzanya segítségének tulajdonította. Maga a
pápa is a rózsafüzért imádkozta az ütközet ideje alatt, s közben látomása volt a
győzelemről. Az ünneplést XIII. Gergely pápa terjesztette ki, kezdetben csak
azon templomok számára, mégpedig
október első vasárnapján, amelyek rendelkeztek rózsafüzér-oltárral. Majd 1716
-ban, a szintén a törökök felett aratott
péterváradi győzelem után XI. Kelemen
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kiterjesztette az egész egyházra, Szent
X. Piusz pedig 1913-ban visszahelyezte
október 7-ére. A Rózsafüzér Királynője
nevet Szent XXIII. János pápa adta az
emléknapnak 1960-ban.
„Az Egyház a rózsafüzérnek mindig
különös hatékonyságot tulajdonított,
ezért a legnehezebb ügyeit a közösségben, folyamatosan mondott rózsafüzérre
bízta. Olyan pillanatokban, amikor az
egész kereszténység került veszedelembe, a rózsafüzér erejének tulajdonították
a megmenekülést, és utána úgy köszöntötték a Rózsafüzér Királynőjét mint a
szabadulás kieszközlőjét. Szívesen bízom ma ennek az imádságnak hatékonyságára a világ békéjét és a családokat.”
(Részlet Szent II. János Pál pápa Rosarium Virginis Mariae kezdetű
apostoli leveléből)
Forrás: Magyar Kurír
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Nekünk a NEK

Gondolatok, élmények az Eucharisztikus Kongresszusról
Alig néhány hete zajlott Budapesten a
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus,
szívünk lelkünk tele van annak ajándékaival. Ebből egy kis válogatást olvashat a kedves Olvasó, köszönet az Alkotóknak!
Elsőáldozók írásai
Találkozásom Jézussal
Szeptember elején nagy eseményre, az elsőáldozásra készültem.
Az egyház legfontosabb eseménye az Eucharisztikus Kongresszus. Itt
több száz gyerekkel együtt vettem magamhoz előszőr Isten testét. Nagyon jó
volt a mise, hogy félig magyarul, félig
latinul volt, szépen, érthetően beszéltek,
a kórus is gyönyörűen szólt. Az esemény nagyon megható volt. Ahogy ott
ültem boldogság árasztotta el a szívemet. Szerintem azért ti tudjátok, hogy
kicsit azért izgultam is, de tudtam, hogy
nem kell semmitől se félni, mert ott van
mellettem az Isten. Éreztem, hogy már
tényleg tiszta a szívem. Azt is tudtam,
hogy a Megváltó ott van minden dalban,
imában és megsegít engem. A családtagjaim is nagyon büszkék voltak rám.
Örültem, hogy két családtagom eljött, a
többi meg tv-ről nézte.
Ez az esemény örökre ott marad
a lelkemben.
Havadtői Zselyke
Az elsőáldozás
Egy nyári napon elmentem
elsőáldozni az Eucharisztikus Kongreszszusra.
Rengeteg ember volt. A szentmise előtt volt egy műsor, ahol ügyes táncosokat láttam. Amikor elkezdődött a
mise bevonult a sok pap és rengeteg
püspök. A mise latinul volt. Kaptunk
egy füzetet, amiben követhettem magyarul az eseményeket. Hatalmas kivetítőkön pedig közelről láthattam a ceremóniát. Nagyon meleg volt, de ennek ellenére még is szép és emlékezetes eseményt éltem át. A Miatyánk is latinul
volt és megpróbáltam én is latinul mondani a kivetítőről olvasva. A Szentmise
után lejöttek a szentatyák a színpadról
közénk és mi kimentünk a sorok közé és
magunkhoz vettük Jézus testét a kenyér
színe alatt.
Nagyon örülök neki, hogy az
Eucharisztikus Kongresszuson lettem
elsőáldozó, mindig emlékezni fogok erre
a hosszú de szép napra.

Találkoztam Jézussal
Már nagyon régóta tudtam, hogy
a Nemzetközi Eucharisztikus Kongreszszuson szeretnék elsőáldozni, így amikor Erika néni megkérdezte, nekem már
ez nem is volt kérdés.
Nagyon vártam már és rengeteget
készültem. A nagyobb testvérem nagyon
sok jót mesélt nekem az áldozásról,
ezért örültem, hogy végre én is részesülhetek ebben az élményben. A felkészülés először a gyónásra, majd az áldozásra nagyon szép perceket adott nekem. A
tanítóim és a család mindent megtettek
azért, hogy igazi élmény legyen. Elérkezett az első gyónásom napja. Izgatottan
ballagtunk társaimmal a templom felé,
hogy megtisztuljunk. Egy óra múlva
bűntelenül és boldogan léptünk ki onnan.
Két nap múlva felvirradt a nagy
nap. Alig bírtam kivárni a délután négy
órát, amikor végre elkezdődött a Szentmise. Nagyon nagy tömeg volt, mert ez
volt a NEK nyitó miséje is. A mise lassan kúszott az áldozás felé. A rengeteg
elsőáldozó körülöttem izgatottan mocorgott. Hevesen dobogott a szívem, amikor felálltam, hogy életemben először
magamhoz vegyem Jézust. A pap a tenyerembe helyezte az ostyát, én pedig a
számba vettem és visszamentem a helyemre. Hatalmas élmény volt, egy különleges érzés járt át.
Így találkoztam Jézussal.

Szabó Mátyás

Darvas Lukács
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Az elsőáldozásom
Azért írom ezt a fogalmazást,
mert el szeretném mondani, hogy milyen volt az eslőáldozás.
Vasárnap délután kettőre már oda
kellett mennünk a helyszínre. Egy detektor kapun átmentünk, majd a Hősök
terére sétáltunk. A mise előtt különféle
műsorszámokat néztünk. Nagyon sok
ember érkezett, rengeteg apáca is jött.
Sokat kellett várnunk, hogy végre elkezdődjön a mise. Olyan sok pap és püspök
vonult be, amennyit én még sosem láttam! Lassan jött el a pillanat, mikor a
szentostyát, Jézust megkaptam.
rre a napra örökre emlékezni fogok.
Győri Máté
Gyermekszemmel a Nekről
Találkozásom Jézussal
Jézus nagyon fontos számomra,
minden imámban jelen van. Egy éve
különösen sokat tanulunk róla, mert
elsőáldozásra készülünk.
Az elmúlt héten zajlott a Nemzetközi
Eucharisztikus
Kongresszus,
amelynek több rendezvényén is részt
vettem. Például z Eucharisztikus gyertyás körmeneten és a pápai zárómisén is.
De a legjobban a margitsziget családi
nap tetszett. Nagyon sok közösség sátrat
állított, és mindenhol lehetett tevékenykedni. Az Emmánuel közösség sátránál
gyöngyökből rózsafüzérkarkötőt készítettünk. A Kalász közösség sátránál a
nővérem kis keresztet készített szalmából, én pedig egy imádságos kis képet
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Szent Józsefről. A bakonybéli atyáknál
gyógynövényekrők szóló kvízt kellett
kitölteni. Jutalmul gyógynövényes teakeveréket kaptunk.
Az Eucharisztikus körmeneten égő
gyertyákkal vonultunk a Hősök tere felé.
A legszebb pillanatok azok voltak, amikor mindannyin egyszerre felemeltük az
égő mécseseinket a „Krisztus kenyér és
bor színében” című himnusz alatt.
A zárómisén nagyon jó volt látni,
hogy ilyen sok keresztény ünnepel
együtt, és külön öröm volt, hogy Ferenc
pápa is eljött hozzánk.
Ezek az alkalmak segítettek a lelki
felkészülésben, és most már nagyon várom, hogy a szentáldozásban személyesen is találkozhassak Jézussal.
Baka Ágota
Találkozásom Jézussal
Vasárnap korán keltünk, mert
mentünk a pápai misére. Sokat készülődtünk rá, anya szendvicseket és innivalókat pakolt egy nagy hátizsákba.
Autóval mentünk be a Margit
hídig, onnan pedig villamossal az Andrássy útig. Már mindenki énelkelte a
NEK himnuszát a 4-6-oson is.
Bár sokat kellett várni, de egy barátommal játszva gyorsan telt az idő.
A mise nagyon megható volt. Előtte a
Pápa végighaladt a hívők között a Dodge
pápamobillal. Amikor anya felemelt és
megláttam a Pápát, akkor az olyan volt,
mintha Jézussal találkoztam volna.
Kovács Tamás
Találkozásom Jézussal
Idén Budapesten volt az Eucharisztikus Világkongresszus. Én két
programon vettem részt: a fáklyás felvonuláson és a pápai zárómisén. Mind a
kettő nagyon tetszett.
A fáklyás felvonulás szombaton
egy mise után volt. Nagyon sok papot,
püspököt, apácát, ministránst és embert
láttunk. A felvonulásból egy pap kijött és
adott Petrának, a kishúgomnak egy gyertyát. Utána a nagymamáméktól mi is kaptunk egy-egy gyertyát. A sötétben meggyújtottuk őket és énekelve sétáltunk.
Mindig felemeltük a gyertyákat, ha a
Krisztus királyt énekeltük. A Hősök teréig gyalogoltunk a sötétben, a végére nagyon elfáradtam.
Másnap korán reggel indultunk a Hősök
terére, a pápai misére. Sok idő volt mire
beértünk és egy jó helyet találtunk. Szerencsére ez végig árnyékos volt és a kivetítőt is láttuk az eseményt. Én még sose
láttam a pápát és most nagyon szerettem
volna látni. Apukám magasra felemelt és
sikerült is. A mise latinul volt, azt nem
értettem. Jó volt látni, hogy milyen sok
ember volt ott.
Nagyon nagy élmény volt nekem!
Sebő Zsófia

Felnőttírások a NEK-ről

Elsőáldozás a Hősök terén
Kislányommal hosszú heteket
készültünk az elsőáldozásra.
Én egy picit meg voltam ijedve,
hogy ennyi ember között "magára kell
hagynom" a gyermekemet. De olyan fantasztikus volt a szervezés, hogy ez nem
jelentett gondot. Külön örültem, hogy a
hitoktatóknak biztosítottak helyet a gyerekek között.
Az időjárás is kegyes volt hozzánk. Jó
érzés volt, hogy a rendezvény területén az
elsőáldozókra nagyon figyeltek, a kapuknál azonnal átengedték őket.
A kórusénekkel teletűzdelt mise hihetetlenül fennkölt hangulatú volt. Angelo
atya, annak ellenére, hogy egy szót sem
tudok olaszul, fantasztikus misét tartott.
Kaptunk egy kis programfüzetet, ami
segített, hogy tudjuk követni a misét.
Angelo atya jámborsága, szeretete a mise
minden percét áthatotta.
Fantasztikus élmény volt!
Kukel Andrea
Nagy örömmel és várakozással
indultam neki. Többen ígérték, hogy
velem tartanak, de valahogy lemorzsolódtak. Ez sem tántorított el. Úgy éreztem,
hogy valami " Erő" húz. Először csak azt
szerettem volna, ha sikerül a világnak
megmutatnunk Keresztény Magyar Országunkat. Később, ahogy belecsöppentem, éreztem, hogy ez több.
Az első három napom a Hősök terén volt.
Az a légkör, ami ott fogadott, talán csak a
Mennyországhoz hasonlítható. Mindenki
szeretettel volt a másik iránt, türelemmel,
békével és
nem utolsó sorban mindig mosollyal. A
nyitó szentmise felemelő érzésekkel töltött el. Különösen a sok egyházi főméltóság bevonulása! Hihetetlen nagy erőt
sugárzott.
Nagyon jó volt látni a sok cserkész gyereket, a sok elsőáldozót, és nagyon sok
fiatalt.
A második két napot a Parlamenten belüli
munkával töltöttem.
Megismerkedtem sok zenésszel és kórustaggal. A Bazilikában pedig Dicsőítő
Szentségimádásnál segítettem. Ez is egy
életre szóló élmény marad. Itt valóban
éreztük Jézus jelenlétét. Könnyek között
csak hálálkodtunk. Itt éreztem meg, hogy
mit jelent az, amikor túlcsordul a szívem
szeretettel. Utána jött a záró mise Ferenc
pápával. Hatalmas kegyelem segítségével, teljesen közelről nézhettem, élhettem
meg a Szentmisét. Nagyon sok értékes
emberrel ismerkedtem meg, ami erővel
töltött el, hogy sokan vagyunk keresztények, de főleg sok fiatal, ami megnyugtató. Nehéz felfogni, hogy ennek a világméretű csodának részese lehettem. Ezek
után már csak azért imádkozom, hogy
gyümölcsei beérjenek.
Szabó Anikó
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A záró szentmisén vettem részt, hála feleségemnek, aki biztatott, töretlen lelkesedéssel, mert én bizony nem voltam lelkes.
Sokan lesznek, tömeg, az oda jutás. Szóval csupa negatív gondolat, ami egyértelműen az ördögtől valóak voltak.
Előző héten Romhányon voltunk szentmisén, ott elhangzott, hogy az eukarisztia
könnyekre tud fakasztani.
Eljött a nagy nap, amit akkor már nyitott
szívvel vártam.
A lehető legjobb szektorba kerültünk,
közel a Hősök teréhez.
Könnyen és gyorsan jutottunk be, és így
személyesen láthattam a szentatyát, ami
számomra hatalmas élmény volt, ahogy
az egész szentmise.
Eljött a szentáldozás pillanata, amikor
mentem ki, könnyekre fakadtam.
Áldott könnyek voltak, köszönöm ISTENNEK. Ritkán adatik meg számomra
ilyen mély, lelki élményben részesülni.
Dicsőség és Hála legyen Istennek.
És persze mindenkinek, aki részt vett
ennek szervezésében, lebonyolításában.
Vadászy Gábor
Az Eucharisztia ünneplése.
A hit lázában ég az ország,
erősítsd reményben,
szeretettünk áradjon,
Istenem,
égesd ki bennünk,
a bűn minden vétkét,
őrvendjen szívünk,
lelkünkben,
tiszta forrás fakadjon,
ébredjen.
2021.09.03.
Ferenc pápa.
Ferenc pápa villám látogatása,
erősít,lelkesít,
küzdelmét,reményét,
a hite mondatja,
szeretetét mutatja,
Istenben vetett bízalma,súgalja,
öröm hírét,
szolgálja, boldogságát,hírdeti.
2021.09.06.
Ferenc pápa.
Ferenc pápa,miséje,
öröme,hite,szeretete,
míly érték,a magyarul,
megszólaló,
pápa búzdítása,tanítása,
gyökerek,emberek,
életetadó gyökerek,
az életerőtől duzzadó,
az értelem öröme,
a reménye,
a hite,a szeretete,
a bízalom erősítője, az isteni kegyelem.
2021.09.26.
Balogh Zoltán
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Hogyan imádkozzuk a rózsafüzért?
Tíz tanács II. János Pál pápától
II. János Pál pápa 2002. október 16-i keltezéssel adta ki Rosarium Virginis Mariae kezdetű, a rózsafüzérről szóló apostoli
levelét. Ebben konkrét, gyakorlati tanácsokat fogalmaz meg a rózsafüzér imádkozásának módjával kapcsolatban.
1. A rózsafüzér célja: Krisztus arcának
szemlélése
„Krisztus arcára szegezni a tekintetet,
fölismerni a misztériumot […] Krisztus
minden tanítványának feladata, tehát a
miénk is. Miközben ezt az arcot szemléljük, kitárulunk a szentháromságos élet
misztériumának befogadására, hogy mindig újra megtapasztaljuk az Atya szeretetét, és örvendjünk a Szentlélek örömével.” (9)
„… a rózsafüzér a feszületre irányul: tőle
indul és hozzá érkezik, mint maga az
imádkozás is. Hiszen Krisztusban összpontosul a hívők élete és imádsága. Minden belőle indul ki, minden feléje irányul,
minden általa jut el a Szentlélekben az
Atyához.” (36)

2. Jézus neve
„Az Üdvözlégy súlypontja, mintegy fordulópont a két rész között: Jézus neve.
Olykor, ha sietve imádkozzuk, ez a súlypont eltűnik, s vele együtt elvész a kapcsolat is Krisztusnak azzal a titkával,
amelyikről éppen elmélkedünk. […] Jézus nevét – az egyetlen nevet, amelyben
az üdvösség reménye nekünk adatott (vö.
ApCsel 4,12) – a Szentséges Anya nevével együtt ismételgetni, s mintegy engedni, hogy Mária sugallja nekünk ez a nevet, a hasonulásnak olyan útja, mely egyre mélyebbre bevezet Krisztus életében.” (33)
3. A rózsafüzér megértése
„A rózsafüzér megértéséhez el kell mélyülni a szeretet sajátos lelki dinamikájában.” (26)
4. A csend
„Az odahallgatás és az elmélkedés a
csendből táplálkozik. Jó, ha a titok kimondása és a Szentírás szavai után megfelelő időre megállunk, hogy tekintetünket a szemlélendő titokra szegezzük, mielőtt elkezdjük a szóbeli imát. A csend
értékének újrafölfedezése az egyik titka
az elmélkedés és a szemlélődés gyakorlásának.” (31)

5. Rózsafüzér és Szentírás
„… a rózsafüzér nem helyettesíti a lelki
olvasmányt (lectio divina), épp ellenkezőleg, föltételezi és elősegíti azt. […] A
rózsafüzérben szemlélt titkok […] által a
lélek könnyen utakat találhat az egész
evangéliumhoz, főként ha a rózsafüzért a
tartós összeszedettség különleges állapotában imádkozzák. […] Annak érdekében, hogy az elmélkedés szentírási alapot
kapjon és mélyebb lehessen, hasznos, ha
a titok kimondása után fölolvasnak egy, a
körülményeknek megfelelő rövidebbhosszabb szentírási részt. Az egyéb em-

beri szavak ugyanis soha nem érik el a
sugalmazott szavak sajátos hatékonyságát. Ezeket ugyanis azzal a bizonyossággal hallgatjuk, hogy Isten szava, mely a
ma számára, az »én számomra« hangzik
el.” (29–30)
6. Hogyan imádkozzuk a rózsafüzér
titkait?
„Az örvendetes titkokról való elmélkedés
a keresztény öröm végső indítékaival és
mélységes tartalmával való találkozás.” (20)
„A világosság titkainak mindegyike a
Jézus személyében immár elérkezett Ország kinyilatkoztatása. […] Kánában Mária ajkán hangzik föl és egy nagy anyai
intelemmé válik, melyet minden idők
Egyházához intéz: »Tegyétek meg, amit
nektek mond!« (Jn 2,4) Ez az intelem jól
bevezeti Krisztus nyilvános élete során
mondott szavait és jeleit, és a világosság
minden titka számára máriás hátteret
ad.” (21)
„A fájdalmas titkok segítik a hívőt abban, hogy átélje Jézus halálát – ott állva a
kereszt alatt Mária mellett –, s hogy vele
együtt merüljön el Isten ember iránti szeretetének mélységében, s érezze meg e
szeretet egész újjáteremtő erejét.” (22)
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A dicsőséges titkok „a hívőt arra késztetik, hogy lépjen túl a passió sötétségén, és
tekintetét a föltámadásban és a mennybemenetelben szegezze Krisztus dicsőségére. Miközben a keresztény lélek a Föltámadottat szemléli, fölfedezi hitének indokait (1Kor 15,14).” (23)
7. Miatyánk, Dicsőség
„A Miatyánk mintegy alapja az Üdvözlégyek ismételgetése által kibontakozó
krisztologikus-máriás elmélkedésnek, és
a titokról való elmélkedést egyházi tapasztalattá teszi akkor is, ha egyedül végzik.” (32)
„Fontos, hogy a Dicsőség mint a szemlélődés csúcspontja tudatos legyen a rózsafüzérben. Nyilvános imádkozás esetén
énekelni is lehetne, hogy megfelelő hangsúlyt kapjon ez a minden keresztény
imádságra jellemző távlat.” (34)
8. A rózsafüzér befejezése
„A rózsafüzér végén a pápa szándékára
imádkozunk, hogy az imádkozó lélek
tekintete kitáguljon az egész Egyház
szükségleteire.”
„… a lélek szükségét érzi, hogy a rózsafüzér végéhez, melynek során annyira
érezte Mária anyai segítségét, a Szent
Szűz dicséretét fűzze, akár a Salve Reginát, akár a loretói litániát. A belső út
megkoronázása ez, melyen a hívő eleven
kapcsolatba került Krisztus és az ő Szentséges Anyja titkával.” (37)
9. Időbeli eloszlás
„… a heti beosztás lelki sajátosságot ad
az egyes napoknak, a liturgiához hasonlóan, mely az év egyes szakaszait tudja
megszínezni. A mai gyakorlat szerint a
hétfő és a csütörtök az örvendetes titkok
napja, a kedd és a péntek a fájdalmas
titkoké, a szerda, a szombat és a vasárnap
a dicsőséges titkoké. Hova lehetne beilleszteni a világosság titkait? […] a szombat hagyományosan a Mária-tisztelet napja, tanácsolhatónak látszik, hogy csütörtökről kerüljenek át az örvendetes titkok
szombatra, s az így szabaddá vált csütörtök lehetne a világosság titkainak napja.”
„… arra kell ügyelni, hogy a rózsafüzért
mindig szemlélődésnek tekintsék és ekként végezzék. Ezáltal, mintegy a liturgia
kiegészítéseként, a keresztény hét –
melynek sarkpontja a vasárnap, a feltámadás napja – a Krisztus élete titkain
keresztül vezető úttá válik, s maga Krisztus az idő és történelem Uraként jelenik
meg tanítványai életében.” (38)
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10. „Bízd az Úrra minden gondodat”
„… a Megváltó szent emberségével való
találkozásba vigyük magunkkal gondjainkat, bajainkat, munkánkat, terveinket,
mindazt, ami az életünket jelenti. »Bízd
az Úrra minden gondodat, és Ő gondoskodni fog rólad« (Zsolt 55,23). A rózsafüzérrel elmélkedni azt jelenti, hogy
gondjainkat rábízzuk Krisztus és az Ő

Anyja irgalmas szívére.” (25)
„A rózsafüzér nagyon kedves imádságom. Csodálatos imádság! Csodálatos az
egyszerűsége és a mélysége (...). Ugyanis
az Üdvözlégy Mária szavainak mondása
közben elvonulnak lelki szemeink előtt
Jézus Krisztus életének fő eseményei.
[…] s eleven közösségbe kapcsolnak
Jézussal – mondhatnánk – az Ő Anyjának
szívén keresztül. Ugyanakkor szívünk
belefoglalhatja a rózsafüzér e tizedeibe
mindazt, ami egy személy, a család, a
nemzet, az Egyház és az emberiség életét
alkotja. Az egyéni gondokat, a felebarát,
s különösen a hozzánk, a szívünkhöz
közelebb állók gondjait. Így a rózsafüzér
egyszerű imádsága adja az emberi élet
ritmusát.”
Forrás: Szent II. János Pál: Rosarium
Virginis Mariae

NINCS AZ A SÁTÁNI TERV, AMI
EGY RÓZSAFÜZÉRT IMÁDKOZÓ
CSALÁD, KÖZÖSSÉG, VÁROS, ORSZÁG VÉDŐHÁLÓJÁN ÁT TUDNA
HATOLNI!
SZÖVÖGESSÜK EZT A HÁLÓT
SZORGALMASAN, NAGY HITTEL!

Néhány példa a rózsafüzér erejéről
Az alábbi példák Emmanuel Mallard nővér: Megbotránkoztató irgalmasság című
könyvéből valók
1945. augusztus 6-át írjuk, 9.15 perc van.
Japánban hatalmas gomba emelkedik
Hirosima fölé. Két per c alatt elér i a
10000 m-es magasságot és semmi sem
állhat ellen a pusztításnak. Három kilométer sugarú területen mintegy 10000
épület dől össze a robbanás széllökésétől,
és 50000 épület ég le. Több ezer áldozat
hal szörnyet a robbanás helye körüli
1200 m sugarú körben. E körön kívül
néhány hét leforgása alatt egymás után
halnak meg a sugárzás következtében a
japán katonák, akiknek feladata az áldozatok összegyűjtése volt. Azonban néhány
száz méterre a robbanás központjától egy
ház mégis épen maradt, mintha nem is
hatott volna rá a bomba. Pedig jellegzetes, könnyűszerkezetes japán épület volt,
aminek egy szempillantás alatt össze kellett volna dőlnie. Ugyan mi történt?
Ez a ház nem volt más, mint több német
missziós jezsuita lakhelye. Egyikőjük,
Hubert Schiffer atya megdöbbentő tanúságot tett a philadelphiai nagy Eucharisztikus Kongresszuson 1976 júliusában. A
jezsuiták közül, akikkel együtt élt, senkit
sem érintett a bomba, és megmenekültek
minden radioaktív sugárzástól. A drámát
nemcsak hogy túlélték, de tökéletesen
egészségesen vészelték át. Idős korukban
hunytak
el,
sok
évvel
később.
Szakértők hosszasan kutatták ezt a rejtélyt, a legjobb készülékekkel vizsgálódtak, és szenvedélyesen nyomoztak az épületben rejlő legapróbb jelek után. Hogyan

tudott kibírni ez a ház ekkora katasztrófát? Ráadásul a jezsuitáknak is alá kellett
vetniük magukat több, mint 200 tudós és
szakorvos vizsgálatának. Nyomát sem
találták rajtuk a rádióaktivitás bármiféle
hatásának, és nem értették, hogyan maradhattak életben ezek az emberek a tömeges pusztítás közepette, ahol minden
más élőlény tízezrével pusztult el.
A rejtély kulcsa ott volt a jezsuitáknál.
Elmondták, hogy a naponta, közösen elimádkozott rózsafüzér kegyelme volt az,
ami csodásan megoltalmazta őket. Schiffer
atya
említi
később:
„ A tudósok semmit sem értettek, nem
tudtak hinni a magyarázatnak, amikor
elmondtuk nekik, hogy a fatimai jelenés
üzenete szerint éltünk, azaz minden nap
elimádkoztuk a rózsafüzért ebben a házban.”
Hasonló dolog történt Nagasakiban. A
második világháború előtt Maximilian
Kolbe atya tervbe vette, hogy kolostort
építtet Japánban, a Szeplőtelen Szűzanya
tiszteletére. Amikor elmondta, hogy ezt a
kolostort a Nagaszaki fölött húzódó kis
dombra akarja felállítani, kinevették,
csakúgy, mint a környékbeli lakosok, akik
meg akarták akadályozni ebben, mert ott
nem volt se víz, se villany, és a lehető
legalkalmatlanabbnak tűnt. Kolbe atya a
Szűzanya sugallatára erősen imádkozott
és kivárta, amíg elöljárói megváltoztatják
a véleményüket. Amikor ez megtörtént,
megépítette a kolostort a Szűzanya tiszteletére a híres dombon. Ott is, abban a
kolostorban a testvérek minden nap közösen imádkozták a rózsafüzért. Sejtel-
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mük sem volt arról, hogy mi fog megtörténni csaknem a szemük láttára. Három
nappal Hirosima bombázása után, 1945.
aug. 9-én ledobták a bombát Nagasakira. A kolostor pedig ugyanúgy, csodás
módon megmenekült, pedig a város 80%a romba dőlt.
A Szűzanya szüntelenül mondogatja, hogy Istenhez való megtérésünk
által, az imádságnak, különösen a rózsafüzér imának köszönhetően jön el a béke.
Ő mindig megtartja ígéretét azoknak,
akik bíznak benne.
Említsük csak meg, amit Szent Domonkosnak és boldog Alan de Rupe-nak
ígért:
„Aki a rózsafüzér imádkozásával rám
bízza magát, nem fog elveszni.” És
még:
„Aki terjeszti a rózsafüzér imádságot,
azt minden szükségében megsegítem.”
Íme egy, a közelmúltban megtörtént
esetek közül: Az USA-ban él Linda,
akinek iskolások a gyermekei. A tananyagba New Age-es könyvek is bekerültek, melyek a boszorkányságot népszerűsítették. Mary és Linda elhatározták,
hogy a szülői értekezleten az első sorba
ülnek, és egyszerűen csöndben a rózsafüzért imádkozzák. Ekkor látták, hogy az
előadók, akik népszerűsíteni akarták a
boszorkányságról szóló könyveket, elkezdtek dadogni a mikrofonba. Egyiknek
a másik után le kellett ülnie. A gyerekek
így
meg
lettek
óvva.
Szent X. Piusz:„ Adjatok nekem egy
sereget, kik az olvasót imádkozzák, és
meghódítom a világot!” VI. Adorján
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pápa szavai: „A rózsafüzér ima az ördögök ostorozása!” Szűzanya: " Vegyétek
a rózsafüzért, és gyűjtsétek magatok köré
a gyermekeket és az egész családot! Ezen
az úton fogtok megváltást nyerni. Mutassatok
jó
példát
gyermekeiteknek!” (1990.febr.02) "A legszebb látvány,
ha egy ember a rózsafüzérrel a kezében
térdel, mert a rózsafüzér szemei erősebb
fegyverek, mint egy atombomba!" Szent
Pió Atya: " A sátánnak az a célja, hogy
lerombolja ezt a rózsafüzér imát, de soha
nem fog sikerülni neki, mert ez az ima
minden és mindenki fölött diadalmaskodni fog!" "Imádkozzátok a rózsafüzért
mindig, amennyit csak tudjátok! Csodálatos ima! Csodálatosan egyszerű és mély!

Ha a Szűzanya mindig ezt ajánlotta, akárhol jelent is meg, nem gondoljátok, hogy
jó oka volt rá?!" Fatimai Lucia nővér: "A
Szentséges Szűzanya úgy döntött, hogy
megújítja a rózsafüzér hatékonyságát.
Olyan nagy erőt adott neki, hogy nincs
olyan anyagi vagy lelki gond, amelyet
akár személyes életünkben, akár családunkban, vagy a világ családjaiban, a
szerzetesrendekben, sőt a nemzetek történelmében a rózsafüzér meg ne tudna oldani. Hangsúlyozom, semmilyen probléma nincs, bármilyen nehéz legyen is, ami
ellenállna a rózsafüzér imádságnak. A
rózsafüzérrel megmenekülünk, megszentelődünk, megvigasztaljuk Urunkat, és
számos lélek számára üdvösséget szer-

zünk! A rózsafüzér a rendelkezésünkre
álló legerősebb fegyver, ami megvédhet a
harcban.” Bosco Szent János: " A r ózsafüzérrel a pokol minden ördöge megverhető, legyőzhető és eltörölhető.” Bosco
Szent János még álmában is arra kapott
bíztatást, hogy táplálja a fiatalokban a
rózsafüzér szeretetét. XIII.Leó pápa: „A
rózsafüzér olyan, mint a földet a mennyel
összekötő hatalmas lánc: az egyik vége a
mi kezünkben, a másik vége a Szűzanya
kezében van. Amíg lesz, aki imádkozza a
rózsafüzért, Isten nem hagyja magára a
világot, mert Szíve nem tud ellenállni
ennek az imának!” A cikket Hargitay
Katinak szeretnénk megköszönni, aki
elküldte!

Idén is lehet csatlakozni az „Egymillió gyermek imádkozza a
rózsafüzért” kezdeményezéshez
Október 18-a idén hétfőr e esik majd.
Helyi idő szerint 9 órakor, ezen a napon,
világszerte gyermekek imádkoznak fél
órán át a békéért és az egységért. Az elmúlt esztendőkben hazánk számos településén csatlakoztak az eseményhez. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából az Országos Lelkipásztori Inté-

zet hívja a gyermekeket – kérve a tanítókat, hitoktatókat, nevelőket, szülőket,
nagyszülőket is, hogy csatlakozzanak a
szervezéshez –, hogy mint az előző években, kapcsolódjanak be idén is a közös
rózsafüzér imádságba, lélekben egyesülve
gyermekek csoportjainak ezreivel szerte a
világon. Csatlakozzunk mi is!

Szent Fausztina Nővér Magyarországon
Szent Fausztina nővér a lengyelországi
Glogowiecben született 1905. augusztus
25-én; Krakkóban hunyt el 1938. október
5-én. Magánkinyilatkoztatásaiban, látomásaiban párbeszédet folytatott Jézussal,
melyben – naplója alapján – megismerte
Jézus azon kívánságát, hogy a húsvét
utáni első vasárnap legyen az Isteni Irgalmasság napja. II. János Pál pápa 2000.
április 30-án kihirdette az Isteni Irgalmasság ünnepét az egész világra. Ugyanezen
a napon szentté avatták a Fausztina nő-

vért. Talán ennyit mi is tudunk Fausztina
nővérről és elképzelhető, hogy bizalommal a szívünkben mi is imádkoztuk már
az Irgalmasság Rózsafűzért.
Tudjuk-e azonban, hogy Szent Fausztina
nővér ereklyéjéhez nem kell Lengyelországig elutaznunk? Elég, egy Szeged
melletti tüneményes kis településig elzarándokolnunk. A hely neve Ruzsa. 2019.
augusztusában egy ünnepi szentmise és
körmenet keretében került Szent Fausztina csontereklyéje a ruzsai Urunk Színe-

változása templomba, melyet Marek
Jędraszewski krakkói érsek kísért.
Fausztina nővér maradványa mellett egy
másik híres egyházi személy, Szent II.
János Pál pápának a vérereklyéje is megtalálható ebben a templomban.
Szent Fausztina nővérre, az Isteni Irgalmasság apostolára, a misztikusra emlékezünk halálának évfordulóján, emléknapján, október 5-én.

„ÍME, HITÜNK SZENT TITKA…”
Bevezető katekézis felnőttek számára a sorai)
liturgia világáról.
Újonnan induló felnőtt hittanunkon a
Időpontja: Minden kedden délután liturgia világának ragyogó szépségét vizs17:00 órától a plébánia hittantermében.
gáljuk. Találkozásainkon többek közt, a
következő alapvető kérdésekkel is találElső alkalom 2021. október 12. kedd, kozunk:
17:00 órakor.
Mi a liturgia? Krisztus jelenléte a liturA katekézist Kívés Zoltán diakónus tartja. giában. Az egyházi év ünnepei. A templom misztériuma, a templom berendezése
„Titkon három csoda virágzik szünteleés szimbolikája. A szentmise. A szentminül Krisztus Jegyesének kertjében: tanítóse története, részei, gyakorlata. Mi a zsoinak bölcsessége, szentjeinek és vértanúilozsma? Hogyan imádkozzuk a zsolozsnak hősiessége és LITURGIÁJÁNAK ramát? A szentségek liturgiája. A helyes
gyogó szépsége…” (Egy bencés szerzetes
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Mária tisztelet kérdései. Szimbólumok: az
idő, színek, tárgyak, liturgikus könyvek,
szent ruhák, a liturgikus művészet, ének
és zene a liturgiában.
Szeretettel hívunk mindenkit, aki szeretne megismerkedni liturgiánk csodálatos belső világával, hiszen a szent liturgia
egyrészt hitünket is növeli – másrészt –
ahogy XVI. Benedek is írja, az Istennel
való találkozásunkra is hatással van.
„Az Istennel való találkozás legbiztosabb
helye a Szent Liturgia…”
Szeretettel, Kívés Zoltán
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Szeretettel köszöntjük a leendő Elsőáldozókat
Az Elsőáldozóké október első két hete.
Október 2-án, a Szent András Katolikus
Általános Iskola tanulói találkozhatnak
Jézussal az Eucharisztiában. Október 9én pedig a városi iskolák tanulói. Rendhagyó felkészülésük volt, hiszen a
Covid miatt, a templomok egy ideig
zárva voltak, és iskolába is csak online
jártak a gyerekek. Megismerkedtek az
online szentmisével is.

Idén ősszel pedig megjárta a karantént
jó pár gyermek. A nehézségek ellenére,
a nehézségek megélésével, ezeknek a
kicsi gyermekeknek sokkal többet jelenthet Jézus közelsége, biztonsága.
Imádkozzunk Értük szeretettel, azért is,
hogy nyitott tiszta szívvel vehessenek
részt életük első áldozásán és azért is,
hogy ne kerüljenek addig legalább karanténba!

Fogadalmi zarándoklat Csobánkára szeptember 19-én
„Ékes virágszál, hozzád esdeklünk,
szép Szűz Mária, könyörögj értünk!”
Idén a több évtizedes hagyományhoz
képest megkésett időpontra szerveződött
közösségünk fogadalmi zarándoklata
Csobánkára. Lelkesedésünk azonban
annál nagyobb volt, hisz élénken éltek
emlékezetünkben a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson szerzett közös élményeink, a Kossuth téri szentmise, az Oltáriszentség ünnepi fáklyás menete a Hősök teréig, és a másnapi Statio
Orbis Ferenc pápával.
Így szeptember harmadik vasárnapján
keltünk útra, hogy itthon, szűkebb pátriánkban is tanúságot tegyünk hitünkről a
velünk egy úton járóknak, és Kisboldogasszony ünnepének keretében zarándokolva emlékezzünk meg Szűz Mária
születésnapjáról. Jómagam másodszor
vettem részt családommal ezen a zarándoklaton, de a teljes távot először idén
vállaltuk be 8 és 11 éves lányainkkal.
Bár az út hossza és a korán kelés is kihívást jelentett számukra, végül örömmel
járták a zarándokutat pillanatok alatt
felfedezett barátaikkal. A zarándokok

között sok ismerős családdal találkoztunk, sok fiatal is zarándokolt velünk –
élükön a cserkészekkel, de az idősebb
korosztály is jelentős számban volt jelen. Tiszteletreméltó lelki és fizikai erejük, amivel mosolyogva teljesítették
végig gyalogolva még a legmeredekebb
kaptatót is, sőt többen Szentendréig
visszafele is gyalogosan zarándokolva
mentek haza a leglelkesebb keménymaggal, kísérve a keresztet.
A Templomdombról indultunk útnak, az
ünnepi menetet a 914. sz. Endre cserkészcsapat tagjai vezették, elől hordozva
és kísérve a nemzetiszínű szalaggal és
virágokkal is feldíszített feszületet. Az
időjárás a kegyeibe fogadott, szinte tiszta kék ég alatt gyalogoltunk, egy-egy
felhő adott csak átmeneti árnyékot, néha
pedig egy-egy szellő frissítette a napsütésben gyalogló zarándokokat.
A szokásos útvonalon gyalogoltunk Pomáz irányában. Szentendréről kiérve és
a Kő-hegyalji lankákat szelve már egyre
összecsiszoltabban énekelt a lelkes férfikórus Huszár Mária profi vezetésével,
majd a Rózsafűzért is elkezdtük imádkozni Vanczák Pali irányításával. Közben a csodálatos környezet is emelte a
hangulatot: a Kevélyek vonulata a csúcsokon megakadt párafelhőkkel, az út
mellett legelésző lovak, bárányok mind
díszeivé váltak zarándokutunknak.
Mire a pomázi plébániához értünk, mindenki megéhezett, megszomjazott, jól
esett hát a templomkertben a pihenő.
Szendvicsezés közben Selmeczi András
zarándoktársunk a 912. Endre cserkészcsapat parancsnoka mesélt ennek a fogadalmi zarándoklatnak a történetéről, ami
már szinte a feledés homályába merült,
amikor ők időt szenteltek eredetének
felkutatására. Megtudtuk, hogy már az
1930-as években, sőt talán előtte is zarándokoltak már a szentendreiek rendszeresen Szentkútra, de a rendszeres
fogadalmi zarándoklat hálából lett meg-
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rendezve a háborúból szerencsésen hazatért leventék örömére.
Az út második felében először a főúton
folytattuk utunkat rendőri biztosítással,
majd Csobánkán az Oszoly szikláinak
árnyékában ráfordultunk a célegyenesre.
Az út legszebb része következett, csobánkai kisházak között, patakon átkelve,
mezőn, majd erdőszéli úton, egészen a
Szentkút árnyas tölgyerdőben meghúzódó festői zarándokhelyéig. Már terített,
virágokkal díszített oltárasztal várt minket. A megfáradt zarándokok örömmel,
hálatelt szívvel helyezték oda a szabadtéri oltárra minden örömüket, fájdalmukat, emlékeiket és terveiket, amiket a
zarándoklat órái alatt magukban Isten és
a Szűzanya oltalmába ajánlottak. Felemelő érzés volt ebben a szó szerint
csodálatos környezetben újra átélni az
összetartozás erejét, ami közösségünkben lakozik, és segít minket ebben a
mindannyiunk számára nehéz időszakban.
György atya köszöntötte a velünk együtt
az eucharisztiát ünneplő csobánkai híveket is, és beszédében kiemelte, hogy mi
is a Szűzanyához hasonlóan az Eucharisztia által magunkba fogadhatjuk
Krisztust. A feltámadó szélben visszaemlékezett Szent II. János Pál pápa győri mondataira, ahol a felkavaró nagy
szélhez hasonlította a Szentlélek jelenlévő erejét.
A szentmise után agapén vettünk részt –
köszönet a fantasztikus almás céklaléért,
ami még az 52 fokos immunerősítő italokkal is felvette a versenyt! Az ünnepnap programja litániával zárult, immár a
kápolna belső terében.
Szeretettel gondolunk Bence atyára, aki
végül sajnos nem tudott velünk tartani!
Kékesi-Kovács Miklós
Jövőre is lehet csatlakozni a zarándoklathoz, időpontja: 2022. szeptember 11.
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Poetica
Rónay György
Himnusz a Boldogságos Szűzhöz
Halkan hull az őszi este harmata…
Harmatozd rám égi kedved, Mária.
Oszladozzék balga szívem bánata.
Te vigyázz rám, boldogságos Szűzanya.
Hogyha kővel megdobnak az emberek,
Szeljek nékik ízes búza-kenyeret.
Töltse be a lelkemet a szeretet.
Tiszta szívvel áldhassam szent Gyermeked.
Bánatok közt elvadultam. Légy szelíd
térítőm, hogy égi Atyánk fényeit
szeplőtlenül tükrözhessem, mint a víg
tengerszem a hajnal ifjú fényeit.
Gyermek-kedvvel ámuljak a fényeken,
Rózsa legyen tövisek közt életem,
piros rózsa, virágozzak ékesen.
Rózsakertek öntözője, légy velem.
Ellankasztó szárazságot messze űzz.
Égjek a szent szerelemben, mint a tűz,
égi Tűznek tűztestvére, kit derűs
kötelék a legfőbb Tűzzel összefűz.
Fáradtságban biztatásod el ne vedd.
Cirógasson langyos, puha tenyered.
Jó öledbe hajtva tikkadt fejemet,
megbékéljek mint a megvert kisgyerek.
Hogyha majd egy furcsa órán meghalok,
mint Fiadat úgy öleljen két karod.
Köszöntsenek örvendezve angyalok.
Fogadjon be országodba magzatod.
Amen.

Templomi hirdetések
- Október hónapban minden nap, szerda kivételével közös rózsafüzér imádságot tartunk ¾ 6-kor a Péter-Pál
templomban. A hétvégéken plébániánk közösségei fogják vezetni az imádságot.
- Október 4-én, hétfőn a volt katekumenek számára találkozó lesz a plébánián 19.15-kor.
- Felnőttek számára idén is indítunk egy katekumen csoportot, akik keresztségre, és elsőáldozásra készülhetnek
fel. Ennek az időpontja október első csütörtökön 19.15kor kezdődik és minden csütörtökön lesz megtartva.
- Októbertől minden kedden este 7 órakor a hittanteremben, liturgikus katekézis lesz, melyre mindenkit szeretettel várunk.
- Október 8-án, pénteken Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya ünnepe lesz, a reggeli és az esti misén emlékezünk meg róla.
- Jövő héten szombaton 16 órakor Elsőáldozás lesz a
Péter-Pál templomban a városunk iskolái számára. Október 7-én pénteken 15 órakor lesz az első gyónásuk.
Imádkozzunk értük.
- Szeretettel hívunk minden legalább harmadik osztályos
fiút péntek délutánonként a ministráns foglalkozásainkra! Itt közösen megtanuljuk az oltárszolgálat elméleti és
főként gyakorlati részeit. Felkészülünk a tavaszi ministráns avatásra, melynek keretében közösségünk teljes
jogú tagjává avatjuk őket. Találkozó: pénteken lesz
15.00 kor a plébánia udvarán.

Humor

Péter-Pál Útján, A Szentendrei Római Katolikus Egyházközség lapja, 188 szám.
Felelős kiadó: Blanckenstein György plébános, Szentendre, Bajcsy-Zs. u. 2.  26/ 312-545.
Cikkeket és észrevételeket szeretettel várunk: peter.pal.osvenyen@gmail.com Szerkesztő: Fodor Julianna, Rósáné Ütő
Csilla, Várvölgyi Viktória, Farkas Viktória .
lektorálta: Kapás Ferencné. Készült 150 példányban.
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