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"Minden forrásom belőled fakad!"

I

sten ajándékozó szeretetét látjuk abban, hogy 2020-ban Budapesten
rendezhetjük meg az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust (NEK).
Ünnepelhetjük Jézust az Eucharisztiában, megemlékezhetünk az Ő hűségéről, és kifejezhetjük belé vetett reményünket. Az a vágy munkálkodik
bennünk, hogy egyénileg és közösségileg is közelebb kerüljünk az Eucharisztia titkához, és ráhangolódjunk arra a kegyelmi ajándékra, amit a Kongreszszus ünnepe által Jézus készített számunkra, nemzetünk, Európa és a világ
számára. Az Eucharisztia küldetést ad mindannyiunknak: lépjünk ki belső lelki szobánkból, induljunk el templomainkból, keressük a világunkban azt, ahol
Isten megszentelő jelenlétére szükség van. Figyeljük, miként sóhajtozik a teremtett világ Isten fiainak megnyilvánulására, hol van szükség a cselekvő szeretetre, az irgalmasság tetteinek megnyilvánulásaira. A szeretet arra késztet,
hogy együtt legyünk, eggyé váljunk a szeretett személlyel. Ugyanakkor mindig meglepetés is. Az igaz szeretetkapcsolatban mindig több van annál, mint
amit gondolnánk, remélnénk. A szeretet túlmutat magán a szeretettapasztalaton. Tovább vezet, kitágít,
türelemmel teljes, és ha szükséges, megbocsát. Bátorságra
van szükségünk, hogy a lelki
meghittség
tapasztalatából
elindulva tovább lépjünk. Ebben segít ez a kiadvány és ehhez kérjük Isten segítségét,
kegyelmeit is!
A Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkárságának
nevében: Gőbel Ágoston
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Az Eucharisztia: Jézus szomjazik rátok!
Kalkuttai Szent Teréz anya szavai
végrendeletéből:
„Jézus azt szeretné, hogy még egyszer
mondjam el nektek, milyen nagy
szeretettel van mindegyiktek iránt,
sokkal nagyobbal, mint el tudjátok
képzelni. Aggódom, hogy némelyek
közületek még nem találkoztak
valójában Jézussal – négyszemközt …
Persze, tölthetünk időt
a kápolnában, de
tényleg felfogtátok a
lélek szemével, hogy
micsoda
szeretettel
néz
Ő
rátok?
Megismerkedtetek
igazán az élő Jézussal,
nem
könyvekből,
hanem azáltal, hogy befogadjátok Őt
szívetekbe? Hallottátok szeretetének
szavait? Kérjétek ezt a kegyelmet: Ő
lángoló vágyakozással várja, hogy
megadhassa.
Nemcsak
szeret
bennünket, hanem ennél többről van
szó: emészti a vágyakozás utánatok.
Hiányoztok neki, ha nem közeledtek
Hozzá. Szomjazik rátok.”
Mi az Eucharisztia?
Az Eucharisztia jelentése hálaadás,
szeretet
mindhalálig,
Jézus
áldozatának,
halálának
és
feltámadásának megjelenítése.
Az utolsó vacsorán Jézus azt mondta
„Ez az én testem, amelyet értetek
adok… Ez a kehely az újszövetség az
én véremben, amelyet értetek
kiontanak.”(Lk.22,19-20) Jézus tudta,
hogy hamarosan a katonák elfogják,
kivégzik, és fel fog támadni.
Jézus
ezt
mondta
még
a

tanítványainak: „Senki sem szeret
jobban, mint az, aki az életét adja
barátaiért.”(Jn.15,13)
A kenyér és a bor alakját veszi fel,
hogy ezzel is bizonyítsa szeretetét,
hogy
a
világ
végig
velünk
maradhasson.
Isten
önmagát
ajándékozza,
egészen
teljes
szeretetével, minden fenntartás
nélkül. A szentmise
nem
csak
Jézus
áldozatának megemlékezése, hanem Jézus
áldozatának szentségi
megjelenítése
is
egyben. Amikor Jézus
visszatér az Atyához
az
Ecclesia de
Eucharisztia így írja: „Ránk hagyott
egy eszközt, mely által úgy
részesedhetünk
az
áldozatban,
mintha bemutatásakor jelen lettünk
volna.”
Isten az idő felett áll, számára minden
a jelenben történik, ez nehezen
érthető meg. Krisztus áldozata
egyszer történt meg az időben,
azonban a szentmisén a jelen
pillanatban megy végbe az oltáron
minden alkalommal. „Jézus valóban
jelen van, nem gondolatként van itt,
hanem valóságosan.” (Szentségimádás
iskolája)
Az Ecclesia de Eucharistia így írja:
”Csak az élő és feltámadott Krisztus
lehet az Eucharisztiában az élet
kenyere, az élő kenyér.”
Forrás: A szentségimádás iskolája,
lelkigyakorlatos füzet
Emmanuel közösség 2017
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Cipőnyi szeretet
Egy nap éppen a kollégámmal beszélgettem, amikor odajött néhány tanítványa hozzá. A beszélgetés közben
megakadt az egyik fiú cipőjén a szemem. Láthatóan nem az ő mérete
volt. Amikor visszamentek játszani, megkérdeztem a kollégámtól, hogy
miért visel a gyerek négy
számmal nagyobb cipőt.
Elmondta, hogy nagyon
szegények, ekkor egy
hang – a Szentléleké –
azt mondta belülről,
mozdulj!
Elindítottam
néhány telefont és emailt, hogy egy 38-as edzőcipőre lenne szükség rövid időn belül, mivel két
nap múlva indul az osztály kirándulni.
Pár óra leforgása alatt több felajánlás
is érkezett: egy házaspár elment, és
vett neki egy új cipőt, a férjem este el
is ment érte. Még haza sem ért, jött
az üzenet, hogy van egy keveset

használt, márkás szandál. Másnap
reggel bevittem az iskolába, és a fiú
felpróbálta mindkét lábbelit. A szemében Jézust láttam, ahogy szerénységgel mondta, hogy nagyon tetszik
neki a cipő is és a szandál
is. Megöleltük egymást,
és az új cipőben elment
testnevelés órára.
Közben további adományok érkeztek. Volt, aki a
saját cipőjét ajánlotta fel
kölcsönbe, amíg nem
adódik más, volt felajánlás másik iskolából, karitásztól, tanítványomtól,
plébániai közösségektől, sok mindenkitől. Hatalmas hálát éreztem, hogy
ilyen rövid idő alatt ennyien megmozdultak, hogy sikerüljön cipőt szerezni
a fiúnak. A szeretet és az összefogás a
hegyeket is képes megmozdítani.
Lukács Judit

Fölséges és dicsőséges Isten!
Ragyogd be szívem sötétségét,
és adj nekem igaz hitet,
biztos reményt és tökéletes szeretetet,
érzéket és értelmet, Uram,
hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat.
Assisi Szent Ferenc imája
Közép-pesti Plébániák 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusi Lapja
Szerkesztők: 6 plébánia kongresszusi küldöttei: Ágnes, Ágota, Judit,
Zsuzsanna, András, Gábor, Gergő, Péter, Tamás
Megjelenik kb. 3 havonta. A következő szám megjelenése június elején
várható.
Cikkeket, anyagokat a nek-ujsag@googlegroups.com címre várjuk
köszönettel.
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Mi lesz az Eucharisztikus Kongresszus? Világméretű ünnepségsorozatot
tartunk az Eucharisztia megismerésének és tiszteletének elmélyítésére. A
programok nagy részén mi, budapesti hívek is részt vehetünk majd. Katolikus
keresztényként tanúságot teszünk Isten szeretetéről a világ felé, aki emberré
lett, és köztünk él. A Kongresszus fő célja Krisztus ünneplése az
Oltáriszentségben.
A NEK résztvevőiként tanúságot teszünk a világ felé Isten végtelen
szeretetéről, aki velünk maradt valóságosan az Élet Kenyerében. Szeretnénk
hitünk e szent titkát megismertetni és megszerettetni, az eucharisztikus
életet előmozdítani saját köreinkben, hogy élő Krisztus-kapcsolatban élve,
hiteles, tanúságtevő keresztényként legyünk jelen a világban Isten
dicsőségére és a lelkek üdvösségére.
2017 pünkösdjétől hároméves lelkipásztori programot készített a NEKTitkársága:
1. előkészületi év: „Az Eucharisztia, mint az egyéni keresztény élet forrása”.
Az első évben mindenkinek az egyéni Krisztus-kapcsolatát kell
megvizsgálnia, majd rendbe tennie. Mit jelent a szentmise, a szentáldozás,
az oltáriszentség az életemben?
2. előkészületi év: Az Eucharisztia, mint az Egyház életének forrása.
3. előkészületi év: Az Eucharisztia forrás a világ életéért. - Ez az év a
misszióé, kilépés, kifelé nyitás a világra.
A saját megtéréstől, az Egyház és utána a világ felé való nyitás fogja
jellemezni ezt a három évet. A 2020-as Kongresszus mottója:
“Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt. 87,7)
Forrás: iec2020.hu
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Egész napos, csendes
szentségimádási helyek
Budapesten:
24 órás, folyamatos szentségimádás:
Belvárosi Nagyboldogasszony
főplébánia: V. Március 15. tér 2.

Napközben:
Szent István Bazilika: V. Hercegprímás
u. 7., 8-18 óráig.
Örökimádás templom: IX.Bokréta u. 35.
(Üllői útról), 8-18 óráig
Szent Gellért Templom: XI.Bartók Béla
u. 149., 7.30-17-ig

Pasaréti Páduai Szent Antal templom:
II. Pasaréti út 137., 7.30-18-ig.
Kútvölgyi Engesztelő Kápolna: XI.
Galgóczi u. 49., 7-19-óráig.
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Tóth Árpád: Isten oltó-kése
Pénzt, egészséget és sikert
Másoknak, Uram, többet adtál,
Nem kezdek érte mégse pert,
És nem mondom, hogy adósom maradtál.
Nem én vagyok az első mostohád;
Bordáim közt próbáid éles kését
Megáldom, s mosolygom az ostobák
Dühödt jaját és hiú mellverését.
Tudom és érzem, hogy szeretsz:
Próbáid áldott oltó-kése bennem
Téged szolgál, mert míg szívembe metsz,
Új szépséget teremni sebez engem.

Összeszorítom ajkam, ha nehéz
A kín, mert tudom, tied az én harcom,
És győztes távolokba néz
Könnyekkel szépült, orcád-fényü arcom.

Segítség szentségimádáshoz
1. Nézz Jézusra! Szívedben köszöntsd Őt! Mondd el Neki, hogy érzed magad, mi
van benned! Légy önmagad Vele!
2. Adj hálát — mindenért! Minden örömben, bánatban Őt köszöntheted — hiszen
„akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra válik.” (Róm 8,28)
3. Kérj bocsánatot, ha megbántottad Őt vagy társaid, hogy tiszta legyen szíved.
“Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent.” (Mk 5,8)
4. Most csak nézd Jézust az Oltáriszentségben. Hallgasd Őt. Mit akar neked most
üzenni az Úr! Saját terve van Veled, nagyon vár Rád és nagyon szeret téged úgy,
ahogy vagy!
5. Válassz egy éneket, ami külön tetszett a szentségimádás alatt. Próbáld a héten
megőrizni a dalt a szívedben!
Medgyessy Zsófia: Úton Jézus felé. Mozzanatok az eucharisztikus nevelés távlataiból
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Torinói eucharisztikus csoda
Torinóban 1453. június 16-án délután
5 órakor történt eucharisztikus csoda.
Exilles környékén, felső Val Susában
Renato d’Angio és a Savoia házi Lodovico csapatainak küzdelme után, a
katonák fosztogatni kezdtek. Néhányan behatoltak a templomba is. Az
egyik katona feltörte a szentségházat,
kivette belőle a szentelt ostyát tartalmazó kelyhet és szelencét, majd a lopott kegytárgyakat a tarisznyájába
tette, és öszvérháton leereszkedett
Torinóba. A városba érkezve az egykori Szent Szilveszter templom előtt
az öszvér megbokrosodott: a földre
esett tarisznyában a szentségtartó
kinyílt, és a szentelt ostyával együtt a
házak fölé emelkedett, az emberek
nagy ámulatára.
Nem sokkal később egy második csoda is történt. A szentségtartó a földre
esett, ám a ragyogó fényben tündöklő
ostya a magasban lebegett: az ostya
szép lassan leereszkedett a püspök
kezében lévő kehelybe. Ludovico püspök ekkor körmenetben vitte a szent
ostyát a székesegyházba, megáldotta

az összegyűlt híveket, és hálát adott a
csodáért, amellyel Torino kiérdemelte
a „Legszentebb Oltáriszentség városa” címet. Az eucharisztikus csoda
tisztelete rövid idő alatt elterjedt a
városban. Előbb kápolnát, később pedig nagyobb templomot emeltek az
eucharisztikus csoda helyén, amelyet
az Úr testéről neveztek el.
Magyar Kurír nyomán
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GyerekekNEK — Jézus hív!
 Színezz!
1=sárga, 2=narancs, 3=kék,
4=rózsaszín, 5=lila, 6=zöld

 Keress 9 eltérést a két kép
között!

 Gabrielle története Belgiumból:
Egyszer éppen rollereztem, amikor
megláttam édesanyámat a konyhában,
amint mosogatott. Megálltam egy
pillanatra és azt éreztem a szívemben,
hogy
segíteni
szeretnék
neki.
Odamentem törölgetni és öröm töltötte
el a szívemet, és édesanyám is
mosolygott.
Forrás: focolare.org
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Kamasz sarok
Közel van-e Isten országa? S vajon menynyire közel?
Világunk a fogyasztáson alapul, célja a
kielégített vásárló. Olyan válaszokkal
szolgál, amik számunkra megfelelőnek,
kényelmesnek hangzanak.
Nem érdekli már sem az igazság, sem az
Isten országa, csak a fogyasztói elégedettség, ezért óriási választékkal rendelkezik. A „minden út Rómába vezet” szlogenjét skandálva próbál elnyomni minden más véleményt.
Valóban így van? Bármiben higgyek is
üdvözülök?

Volt egyszer egy vándor, aki eltévedt az
erdőben, és a hazautat kereste. Próbálkozott a helyes ösvény megtalálásával,
de nem akadt a nyomára.
Akikkel találkozott az idők során, azokat
megkérdezte, merre juthatna ki innen.
Volt, aki a segítséget az erdő szellemétől
remélte, mások a növények megfigyelését javasolták, ismét mások azt indítványozták, igyekezzen feltérképezni a területet.
A vándor azonban hiába fogadta meg a
tanácsokat, csak egyre jobban elveszett
a fák sűrűjében.
Mikor már minden reményt feladott, egy

újabb idegen érkezett, és megkérdezte
tőle:
- Miért búslakodsz, vándor?
- Haza szeretnék jutni! Minden útmutatást követtem, de még jobban eltévedtem - válaszolta neki.
A férfi elővette a térképét és rámutatott
egy ösvényre:
- Ha ezen az úton indulsz, hazajutsz estére!
- Miért higgyek neked? Miért volnál más,
mint a többiek? - kérdezte a vándor.
- Én vagyok az erdész. Ismerem az erdőt,
én ültettem! - hangzott a határozott felelet.
- Jól van, mutasd meg a térképet - mondta, de rápillantva visszahőkölt:
- Ez a kaptató igen meredek, nehéznek és
veszélyesnek tűnik - képedt el.
- Maradhatsz az erdőben, ha akarsz, de
haza csak errefelé juthatsz el - állította az
erdész eltökélten.
A vándor útra kelt hát, és az útmutatását
követve estére otthon volt.
Akár a vándor, mi is a hazajutásra, boldogságra, biztonságra vágyakozunk, de
világunk túl sok választ ad, túl sok ösvényt mutat, ami sehová sem vezet.
Minden sarokra jut egy gyülekezet, vagy
egy egzotikus vallást képviselő csoportosulás. Önjelölt próféta is „terem minden
bokorban”.
A mi erdészünk azonban Jézus. Ő nem a
kényelmes utat mutatja, hanem önmagát, az egyetlen igazit, mert ő az Út, az
Igazság és az Élet. Hitünk csúcsa az
Eucharisztiában.
Ádám atya

