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2021.12.24. péntek Az Úr születésének vigiliája (I. oszt.)   

szentmise 7.00 Budapest   

                  Debrecen 13.00 és Miskolc 17.00 KARÁCSONY-szentmise  

24:00 ÉJFÉLI SZENTMISE Budapesten  

2021.12.25. szombat KARÁCSONY,  

A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE (I. oszt.) 

 

9:30 és 17.30  Rózsafüzér, gyónási lehetőség  

10:00 és 18:00 ünnepi szentmise   

 azután szeretetvendégség a kápolna előterében  

2021.12.26. vasárnap Vasárnap Karácsony nyolcadában (II. oszt.);  

 Megemlékezés Szent István vértanú diakónus   

10:00 és 18:00 ünnepi szentmise   

  

2021.12.27. hétfő Szent János apostol és evangelista (II. oszt.)  

6:00 szentmise   

  

2021.12.31. péntek Szent Szilveszter pápa és hitvalló (III. oszt.)  

16:00 Rózsafüzér szentségi áldással  

17:00 (!!) szentmise   

  

 JANUÁR    

  

Kérjük, a jövőben vegye figyelembe: szombaton és vasárnap 17.00 szentmise  

  

2022.01.01. szombat Az Úr születésének nyolcada (I. oszt.)   

   Szűz Mária engesztelő elsőszombatja  

9:30 és 16.15  Rózsafüzér, gyónási lehetőség  

10:00 és 17:00 (!) ünnepi szentmise szentségi áldással  

2022.01.02. vasárnap Jézus Szent Neve ünnepe (II. oszt.)  

9:30 és 16.30  Rózsafüzér, gyónási lehetőség  

10:00 és 17:00 (!) ünnepi szentmise   

2022.01.03. hétfő Köznap (IV. oszt.)   

6:00 szentmise   

  

2022.01.06. csütörtök VÍZKERESZT (I. oszt)                              [parancsolt ünnep]  

17.30  Rózsafüzér, gyónási lehetőség  

18:00 (!) ünnepi szentmise   

 2022.01.07. péntek Köznap (IV. oszt.)   Jézus Szentséges Szívének péntekje  

  17:30 rózsafüzér szentségi áldással; 18:30 szentmise 
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2022.01.08. szombat Szűz Mária szombatja (IV. oszt.)  

  16:15 rózsafüzér szentségi áldással; 17:00 (!) szentmise 

2022.01.09. vasárnap Szent Család ünnepe (II. oszt.)  

9:30 és 16.30  Rózsafüzér, gyónási lehetőség  

10:00 és 17:00 (!) ünnepi szentmise   

2022.01.10. hétfő Köznap (IV. oszt.)   

6:00 szentmise   

  

2022.01.15. szombat Remete Szent Pál hitvalló (III. oszt.)  

  16:15 rózsafüzér szentségi áldással; 17:00 (!) szentmise 

2021.01.16. vasárnap Vízkereszt utáni 2. vasárnap ((II. oszt.)             P. Frey   

9:30 és 16.30  Rózsafüzér, gyónási lehetőség     

10:00 és 17:00 (!) ünnepi szentmise         Debrecen 10:00 és Miskolc 16:00  

2022.01.17. hétfő Szent Antal apát (III. oszt.)  

6:00 szentmise   

  

2022.01.22. szombat Szent Vince és Anasztáz vértanuk (III. oszt.)  

  16:15 rózsafüzér szentségi áldással; 17:00 (!) szentmise 

2021.01.23. vasárnap Vízkereszt utáni 3. vasárnap ((II. oszt.)   

9:30 és 16.30  Rózsafüzér, gyónási lehetőség  

10:00 és 17:00 (!) ünnepi szentmise   

2022.01.24. hétfő Szent Timót püspök és vértanú (III. oszt.)  

6:00 szentmise   

  

2022.01.29. szombat Szalézi Szent Ferenc püspök és hitvalló (+ 1622) (III. oszt.)  

  16:15 rózsafüzér szentségi áldással; 17:00 (!) szentmise 

2021.01.30. vasárnap Vízkereszt utáni 4. vasárnap ((II. oszt.)   

9:30 és 16.30  Rózsafüzér, gyónási lehetőség  

10:00 és 17:00 (!) ünnepi szentmise   

2022.01.31. hétfő Bosco Szent János hitvalló (III. oszt.)  

6:00 szentmise   

  

 FEBRUÁR    

 2022.02.04. péntek Corsini Szent András püspök és hitvalló (III. oszt.)   

    Jézus Szentséges Szívének péntekje  

  17:30 rózsafüzér szentségi áldással; 18:30 szentmise 

2022.02.05. szombat Szent Ágota szűz és vértanú (III. oszt.)   

  Szűz Mária engesztelő elsőszombatja  

  16:15 rózsafüzér szentségi áldással; 17:00 szentmise 
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2021.02.06. vasárnap Gyertyaszentelő Boldogasszony egyedi ünnepe (II. oszt.);   

 (Vízkereszt utáni 5. vasárnap)  

9:30 és 16.30  Rózsafüzér, gyónási lehetőség  

10:00 és 17:00 Gyertyaszentelési szentmise  

2022.02.07. hétfő Szent Romuald apát (III. oszt.)  

6:00 szentmise   

  

2022.02.12. szombat A szervita rend hét szent alapítója (III. oszt.)   

  16:30 rózsafüzér 17:00 szentmise 

2021.02.13. vasárnap Hetvenedvasárnap (II. oszt.)             Fatima napja   

  9:30 és 16.30 rózsafüzér  

10:00 és 17:00 ünnepi szentmise szentségi áldással  

2022.02.14. hétfő Köznap (IV. oszt.)   

6:00 szentmise   

  

2022.02.19. szombat Szűz Mária szombatja (IV. oszt.)  

  16:30 rózsafüzér 17:00 szentmise 

2021.02.20. vasárnap Hatvanadvasárnap (II. oszt.)             P. Frey   

9:30 és 16.30  Rózsafüzér, gyónási lehetőség  

10:00 és 17:00 ünnepi szentmise         Miskolc 10:00 és Debrecen 17:00   

2022.02.21. hétfő Köznap (IV. oszt.)  

6:00 szentmise   

  

2022.02.26. szombat Szűz Mária szombatja (IV. oszt.)  

  16:30 rózsafüzér 17:00 szentmise 

2021.02.27. vasárnap Ötvenedvasárnap (II. oszt.)   

9:30 és 16.30  Rózsafüzér, gyónási lehetőség  

10:00 és 17:00 ünnepi szentmise   

2022.02.28. hétfő Köznap (IV. oszt.)   

6:00 szentmise   

 

 

Kápolna címek: 

 

o Jézus Szentséges Szíve Kápolna,  

Kórház utca 1. (Vasgyári kórház kápolnája), 3533, Miskolc 

o Gyermekklinika kápolnája, Pallagi út 9.-10., 4032 Debrecen 

https://browse.dict.cc/ungarisch-deutsch/cím.html
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RÓZSAFÜZÉR AKCIÓ AUSZTRIÁÉRT! 
 

Stefan Frey atya, tartományi elöljáró, Jaidhof, 2021. november 25. 

 

Hónapok és évek óta az egyházi és politikai kormányzati stílus az elviselhetetlenségig 

radikalizálódik és egyre inkább önkényuralommá fajul. Miután Ferenc pápa a 

Traditiones Custodes Motu proprio révén hallatlanul nagy beavatkozásokat eszközölt 

az egyház liturgikus életébe, sőt, bejelentette, hogy a hagyományos liturgia 

felszámolására törekszik, Ausztria kormánya most megerőszakolja polgárai 

lelkiismeretét és lábbal tiporja legalapvetőbb szabadságjogaikat. És teszi mindezt 

minden, bizonyítékokon alapuló indoklás figyelmen kívül hagyásával, még akkor is, 

ha ez utóbbira állítólag olyan nagy hangsúlyt fektettek.  Ha egy kormány képes arra, 

hogy a teljes lakosságot börtönbüntetés és horribilis bírságok fenyegetése mellett 

kísérleti génterápiára kényszerítse, akkor az ország jövője szempontjából a 

legrosszabbtól kell tartani. 

Ahol az igazság, a szabadság és a törvény komoly veszélynek van kitéve, ott 

ellenállásra van szükség! Még személyes hátrányok árán is! Minden törvényes - 

természetes és természetfeletti - eszközt fel kell használni a zsarnoksággal szembeni 

ellenálláshoz. 

Mivel a jelenlegi összecsapás végső soron a világosság és a sötétség apokaliptikus 

csatája, a szellem természetfeletti fegyvereinek használata elsőbbséget élvez. 

A Szent X. Pius Papi Testvériség osztrák tartománya ezért advent elején rózsafüzér 

keresztes hadjáratra hív! Megújult buzgalommal kívánjuk segítségül hívni áldott 

Üdvözítőnket és az Ő Legszentebb Édesanyját, hogy irgalmazzon hazánknak és az 

egész Anyaszentegyháznak! Erre maga a Szűzanya hív minket Fatimában! 

Szószólóján, Lucia nővéren keresztül azt a vigasztaló ígéretet teszi nekünk, hogy a 

rózsafüzérrel minden problémát meg tudunk oldani: 

"Ez utolsó időkben, amelyekben élünk, a Boldogságos Szűz új hatalmat adott a 

rózsafüzér imádságnak. Nincs tehát egyetlen olyan gond sem, bármilyen súlyos is, 

legyen az világi vagy még inkább a lelki szférában, amelyet ne tudnánk megoldani a 

rózsafüzér imádkozásával. A szent rózsafüzérrel megmentjük, megszenteljük 

magunkat, megvigasztaljuk Urunkat és sok lélek üdvösségét nyerjük el." - "Az 

eucharisztikus liturgia után a rózsafüzér a legmegfelelőbb ima a hit megőrzésére és az 

Istennel való egyesülésre. Ez a legerősebb fegyver, amellyel megvédhetjük 

magunkat." 
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Ezzel kapcsolatos konkrét intézkedéseink: 

1) Szentségimádás: Templomainkban és kápolnáinkban több órányi szentségimádást 

fogunk biztosítani, melyek alatt az oltárra kihelyezett Legméltóságosabb 

Oltáriszentség előtt fogjuk a szentolvasót imádkozni. Imáinkat Ausztria 

védőszentjeinek segítségül hívásával zárjuk. Kérjük, hogy minél több ilyen alkalmon 

vegyenek részt, hogy mindez  megnyuvásként és elégtételként szolgálhasson Jézus 

Szentséges és Mária Szeplőtelen Szívének. Ha valamilyen okból kifolyólag ezeken az 

alkalmakon nem tud részt venni, arra kérjük, hogy otthoni imádságban kapcsolódjék 

be az Oltáriszentségben jelenlévő Megváltó előtt végzett imádságba. Kétségtelen, 

hogy az a megszámlálhatatlanul sok elkövetett égbekiáltó bűn hozta ránk  ezen súlyos 

csapásokat, amiket bizony  csak imádsággal és sok-sok engeszteléssel lehet jóvátenni. 

2) Rózsafüzér körmenetek: Szükség van arra is, hogy az emberek előtt tanúságot 

tegyünk imáink által.  Ezért támogatjuk minden városban  a nyilvános rózsafüzér-

imádság végzését, és buzdítjuk híveinket az ezekben való részvételre. Ezzel őseink 

nyomdokába is kívánunk lépni, akik a második világháború után rózsafüzér keresztes 

hadjáratot hirdetve számos körmenetben Ausztria az orosz megszállás alóli 

felszabadulásáért imádkoztak. Ma pedig szabadságunkat sokkalta inkább fenyegető 

veszélyről van szó! 

3) "Tartsunk bűnbánatot!": A buzgó imádságot pedig kössük össze a bűnbánat üdvös 

cselekedeteivel! Az áldozat és az imádság elválaszthatatlan egységet alkot, úgymond 

egy kétélű szellemi kard, amellyel győzelmet arathatunk. Az adventi időszak pedig 

arra hív minket, hogy jó és nemes elhatározásainkat váltsuk tettekre! 

4) Rendíthetetlen bizalom Istenben! Soha ne csüggedjünk! Ne feledjük: Hol 

legnagyobb a veszély, ott legközelebb az isteni segély! Ha hűségesek maradunk 

Istenhez, Ő mindig ott lesz velünk és harcolni fog értünk. “Aki tebenned bízik, meg 

nem szégyenül”, mondja a zsoltáros. Soha ne engedjük, hogy a félelem és a 

kétségbeesés határozzon meg bennünket! Ragaszkodhatunk a Szent Szűznek Lucia 

nővérnek tett ígéretéhez, amely így szól mindnyájunkhoz: “Ne félj! (...) Én soha nem 

hagylak el. Szeplőtelen Szívem lesz menedéked és Istenhez vezető utad.” Szent 

patrónánk, Ausztria Nagyasszonya és a Magyarok Nagyasszonya, áldja meg ezen 

rózsafüzér keresztes hadjáratot, vegyen mindannyiunkat oltalma alá, gyújtson 

bennünk szent buzgalmat, és végül győzedelmeskedjék újra a Szeplőtelen Szív 

Ausztriában és az egész világon! 

Szent József, könyörögj érettünk! 

Szent III. Lipót,  könyörögj érettünk! 
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Szent Flórián,  könyörögj érettünk! 

Hofbauer Szent Kelemen, könyörögj érettünk! 

Salzburgi Szent Rupert és Virgil püspökök, könyörögjetek érettünk! 

Szent Márton,  könyörögj érettünk! 

Szent György,  könyörögj érettünk! 

Gurki Szent Hemma,  könyörögj érettünk!  Ámen. 

 

Lábjegyzet  

3 - A háborúból hazatérő Pavilicek Péter atya 1946-ban Mariazellben kapta ezt a 

sugalatot: "Ha megteszik, amit mondok nektek, sok lélek megmenekül és békéjük 

lesz." (a Szűzanya szavai Fatimában). Ezt követően nem sokkal, 1947. február 2-án 

alapította meg a “Rózsafüzér Keresztes Hadjárat a Világ Békéjéért” nevű 

mozgalmat. Ez az imaközösség, amely ma már világméretűvé lett, jelentősen 

hozzájárult Ausztria szabadságának kivívásához, de a rózsafüzér imádság által a 

Mária-tisztelet megújulásához is. 

 

Csendes éj 

 

Csendes éj, drága Szent éj 

mindenek álma mély. 

nincs fennt már csak a drága 

szent pár, 

várja gyermekük alszik-e már. 

Küldj le rá álmot nagy ég, 

küldj le rá álmot nagy ég. 

 

Csendes éj, drága Szent éj 

örvendj szív, bízva kérj! 

Isten gyermeke áldva néz rád, 

hív az óra, amely víg reményt 

ád. 

Jézus a Földre le szált, 

Jézusunk Földre leszállt. 

 

Csendes éj, drága Szent éj 

pásztor nép gyorsan kélj! 

Halld az angyali állelúját, 

száll itt zengve a távolon át: 

üdv hozó Jézusunk él, 

üdv hozó Jézusunk él! 



8 

 
 

Kegyelemteljes Karácsonyt 

és 

Áldott Új Évet 

kívánunk szívből Önöknek 

 

 

P. Stefan Frey 

 

      P. Klaus Wilhelm 

és Atyák, Testvérek és Nővérek       

 

a tartomány székhelyéből Jaidhofból  


