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Szentmiseáldozat, szentáldozás 

A 
NEK ünnepélyes nyitó szent-
miséjén lehetőség nyílik kö-
zös elsőáldozásra is. A jelent-

kezők összegyűjtése és felkészítése a 
plébániákon már elkezdődött. Az el-
sőáldozásra készülő gyermekekhez 
csatlakozva idézzük fel magunkban a 
mi elsőáldozásunkat. Az első szere-
tethez visszatérve (vö. Jel 2, 4-5a), a 
jövőben mindannyian egyre felkészül-
tebben ve-
gyünk részt a 
szentmise ál-
dozatban, és 
egyre telje-
sebb odaadás-
sal járuljunk 
szentáldozás-
hoz. 

Olvastam vala-
hol, hogy nem is olyan régen, főleg 
faluhelyen a magyar ember az első 
korty bort ivás előtt a földre loccsan-
totta. Maradványa volt ez a gesztus a 
régi áldozatbemutató szellemnek, 
amely olyan elevenen élt az emberek-
ben: a szőlő levének elseje a Föld-
anyát tisztelte meg, hogy barátságos-
sá hangolja az ember iránt. Nemcsak 
a Szentírás szerint (Kain és Ábel áldo-
zata), hanem a tudományos kutatá-

sok szerint is az ősi emberi cselekedet 
az áldozatbemutatás, mégpedig any-
nyira, hogy valamikor elképzelhetet-
len volt nélküle az élet. Megvolt min-
den vallásban, minden népnél. A pró-
fétáknak nem azért kellett korholniuk 
Izrael fiait, mert nem mutattak be 
áldozatot, hanem azért, mert ezt nem 
kellő lelkülettel tették, vagy azért, 
mert idegen isteneknek áldoztak. 

Amennyire ál-
talános volt 
valamikor ré-
gen az áldozat-
bemutatás lel-
külete, annyira 
eltűnt az utób-
bi századok-
ban. Ma már 
legfeljebb az 

egészen primitív népek vallásos szer-
tartásai között lehet rábukkanni áldo-
zatbemutatásra.  

Egyházunk naponta mutatja be a 
szentmiseáldozatot, de – sajnos – 
nem tudatosan teszi ezt Isten népe, 
talán maga a papság sem. Ha megkér-
deznénk a templomba járó híveket, 
miért járnak misére, alig akadna 
olyan, aki ezt válaszolná: hogy áldoza-
tot mutassak be Istennek Jézusban. 
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Az  eucharisztikus kongresszusok egyik 
kiemelt eseménye az elsőáldozás, ami-
re a nyitó szentmisén kerül sor. Így lesz 
ez Budapesten is, 2020. szeptember 13-
án, délután 4 órától a Puskás Ferenc 
Stadionban. 
Az elsőáldozás nem más, mint az első 
találkozás az Oltáriszentségben jelen 
lévő Jézussal. Mindannyian azt szeret-
nénk, hogy a gyermekünk elsőáldozása 
meghitt, emlékezetes esemény legyen 
számára. Olyasvalami, ami megtartja őt 
a nehezebb időszakokban, erőt ad, ha 
megfárad élete során. A legtöbb gyer-
mek saját plébániai közösségében lesz 
első-áldozó, és veszi magához először 
ezt az életre szóló erőforrást. 
2020-ban, a Budapesten megrendezen-

dő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszus nyitómiséjén ez a személyes ta-
lálkozás egészül ki egy további, életre 
szóló élménnyel: a közösség erejének 
megtapasztalásával. 
Az Oltáriszentségben jelen levő Jézussal 
való találkozás ebben a nemzetközi kö-
zösségben megmutat valamit az egyház 
egyetemességéből és tanúságtevő kül-
detéséből is a világ felé. 
Olyan lehetőség ez, ami egy emberöltő 
alatt egyszer adódik: akik az 1938-as 
budapesti kongresszuson részt vettek, 
egész életükben meghatározó 
élményként adták tovább emlékeiket a  
családjuknak. 
A nyitó szentmise várhatóan kétórás 
időtartamú lesz. Az elsőáldozásra a  

Így kérdéses, hogy kellő lelkülettel 
veszünk-e részt a szentmiseáldoza-
ton, eléggé tudatos-e bennünk, hogy 
mit jelent a szentáldozás, és az elsőál-
dozásra készülő gyermekeket is ho-
gyan készítjük fel életük nagy esemé-
nyére, az elsőáldozásra, melyet – 
mint nevében is benne van, hogy első 
– sok továbbinak is kell követnie éle-
tükben. 

A szentmise elsősorban áldozat.  

Jézus azért adta kezünkbe testének és 
vérének szent misztériumát, hogy  

általa kedves áldozattá váljunk Isten-
nek. Vajon milyen katolikusok va-
gyunk, ha úgy mutatunk be áldozatot, 
hogy nem gondolunk rá, sőt talán 
nem is tudjuk, hogy áldozatot muta-
tunk be? A NEK-re való felkészülés 
során fontos hitünkben eljutnunk 
odáig, hogy az Egyház szándéka sze-
rint a hívő nép áldozatbemutató szán-
dékkal vegye körül az áldozati oltárt.  

    Vaslabán Csaba Antal  

a Kaposvári Egyházmegye papja  

NEK nyitómise, nemzetközi elsőáldozás 
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szokott módon kell jelentkezni: a helyi 
plébánosnál, vagy ha katolikus iskola 
szervezi, akkor az iskolában. 
Az elsőáldozás és a nyitó szentmise meg-
szervezéséhez szükséges, hogy a szerve-
zők fel tudják mérni a várható résztvevői 
létszámot, ezért kérik, hogy előregisztrá-
ció keretében 2019. május 20-ig jelent-
kezzenek plébánosuknál azok, akik első-

áldozáshoz kíván-
nak járulni. Termé-
szetesen később is 
lesz lehetőség je-
lentkezni, a regiszt-
ráció folyamatos, 
nem zárul le má-
jusban. 
A nyitómisén az 
lehet elsőáldozó, 
aki plébánosánál 
vagy iskolájában 

jelentkezik, és akit a plébánosa erre 
érettnek tart.  
Egy elsőáldozóval bármennyi családtag 

érkezhet. Az elsőáldozásra való jelentke-
zéssel együtt kell bejelenteni a kísérő 
családtagok létszámát is, mert a szerve-
zők ezeket is összesítik plébániánként, 
iskolánként. 
Az ültetési rendben az elsőáldozók szüle-
ikkel egy szektorban, tehát egymáshoz 
közel foglalnak helyet. Amennyiben az 
egyik vagy mindkét szülő távol marad, 
akkor két másik családtag vagy kereszt-
szülő, kísérő lehet az elsőáldozóval. A 
többi hozzátartozó a stadionban máshol 
fog helyet foglalni. 
Minden elsőáldozó a méretének megfe-
lelő egységes fehér albát kap. (Növésben 
levőknél az aktuális magasság + 5 cm) 
Kérik, hogy ez alá az időjárásnak megfele-
lően, fehér felsőbe öltözzön az elsőáldo-
zó. Kérik, hogy a jelentkezéssel együtt 
adják meg a plébánián az elsőáldozó vár-
ható magasságát is. Az előjelentkezés 
(határidő: 2019. május 20.) során már 
van erre lehetőség.  

Forrás: IEC2020.hu 

Könyvajánló — Mario Iasevoli: Elsőáldozó leszek  

Rövid tartalom: A gyerekek életében nagy ünnep az el-

sőáldozás. Hogyan válhat az Eukarisztia vétele számukra 

valóban találkozássá? Mit jelent a Jézussal való barátság 

a hétköznapokban? Egy testvérpár, Gitta és Peti beszél-

getéséből ezekről a kérdésekről gondolkodhatnak el a 

gyerekek, és kerülhet közelebb hozzájuk hitünk titka.  

Ebben segítenek a színes illusztrációk is.  

www.prosperod.hu 

http://szentatanazbolt.hu/altalanos-iskolasoknak/3162-mario-iasevoli-elsoaldozo-leszek.html
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Erdő Péter katekézise, 3-4. rész 

3. Krisztus különleges és felfoghatat-
lan jelenlétének, amely az Euchariszti-
ában valósul meg, valóban kijár az 
imádás. Magában a szentmisében is, 
a szentáldozás során is, de akkor is, 
amikor a Szent Színeket, különösen a 
Szent Testet tartósan megőrizzük a 
szentmise után. Az Egyházban a leg-
régibb időktől fogva szokás volt elvin-
ni az Eucharisztiát a betegeknek. 150 
körül Szent Jusztinosz vértanú részle-
tesen ír erről. Azt is megemlíti, hogy 
különleges óvatossággal kell kezel-
nünk a Szent Testet és Vért, nehogy 
egy cseppje is a földre hulljon. 
 

4. Az Eucharisztia egész tiszteletének 
alapja és központja tehát a Krisztussal 
való találkozás. Nem vagyunk a Názá-
reti Jézus kortársai. Nem járhattunk 
vele a Szentföld poros útjain, nem 
hallgathattuk tanító szavát, amely 
egyszerre volt csábítóan vonzó és 
szokatlanul erőteljes. Meg is jegyez-
ték róla a kortársak, hogy „úgy taní-
tott, mint akinek hatalma van, nem 
úgy, mint az írástudók" (Mk 1,22). 
Nekünk azonban, késői korok gyer-
mekeinek a Jézussal való találkozásra 
három utunk van, mint annak idején 
az emmauszi tanítványoknak. Össze-
találkoztak Jézussal az úton, de nem 
ismerték fel őt. Hanem aztán fellán-
golt a szívük, amikor megmagyarázta 
nekik az Írások értelmét, amikor be-
mutatta, hogy az ószövetségi jöven-

dölések róla szólnak. Azután felismer-
ték őt a kenyértörésben. Ez az él-
mény arra késztette őket, hogy visz-
szatérjenek Jeruzsálembe a tanítvá-
nyok közösségéhez, akik szintén meg-
erősítették a feltámadás örömhírét. 
Mi is találkozhatunk Krisztussal a 
Szentírás üzenetében, az Eucharisztiá-
ban és az Egyház közösségében.  

Ha pedig már egyszer hozzá tarto-
zunk, akkor felismerjük őt a szegé-
nyekben, a rászorulókban, a foglyok-
ban, a betegekben, szóval embertár-
sainkban is. Ettől kezdve pedig segítő 
szeretetünk a saját hitünknek lesz 
újra és újra forrása és megerősítője. 
Ezzel kezdődik tanúságtételünk a vi-
lág előtt. Először is olyanná válik ke-
resztény közösségünk, mint az apos-
toli időkben. Róluk azt olvassuk az 
Apostolok Cselekedeteiben, hogy 
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„állhatatosan kitartottak az apostolok 
tanításában és közösségében, a ke-
nyértörésben és az imádság-
ban" (ApCsel 2,42). Tehát fontos a 
tanítás, az a tanítás, amely az aposto-
lok közvetítésével, az Egyház által ju-

tott el hozzánk mind a mai napig. 
Fontos a közösség, fontos az imádság 
és a kenyértörés, vagyis az Eucharisz-
tia, amely az Egyház közösségének 
kezdettől fogva a középpontja volt. 

A XIII. században Páduai Szent Antal 
eucharisztikus csodával térített meg 
egy makacs eretneket. Az eretneket 
Bononillonak hívták. Szent Antal 
megkérdezte tőle, 
szakítana-e 
tévhitével, ha 
öszvére letérdelne 
az Oltáriszent-
ségben jelen levő 
Teremtője előtt és 
imádná Őt. Az 
eretnek az alábbi feltételekkel mondott 
igent: az öszvérnek két napig nem ad 
enni, a harmadik napon pedig a piacra 
vezeti, ahol az egyik oldalon csábító 
friss takarmány várná, a másik oldalon 
pedig Antal állna az Oltáriszentségben 
jelen levő Krisztussal.  

Antal belegyezett. Elérkezett a különös 
esemény napja. A tér megtelt 
emberekkel. Ahogy Bononillo a 
kiéheztetett állatot hozta, biztos volt 

benne, hogy az 
öszvér szimatot 
kap és a 
takarmányhoz 
megy oda. 
Tévedett. Mikor az 
öszvért elengedte, 
az habozás nélkül 

Antalhoz ment oda, és az imádás 
jeleként letérdelt a legszentebb 
Oltáriszentség előtt. Megrendülésében 
az eretnek is térdre borult az 
Oltáriszentség előtt, és szakított 
tévhitével. 
     Forrás: https://www.karizmatikus.hu/  

Páduai Szent Antal eucharisztikus csodája 

Rónay György: Jelenlét 

Nézz föl az égre: ott van 
felhők és csillagok közt. 

Pillants körül a földön: 
ott van fűben, virágban, 
állatok ámuló szemében, 

emberek arcán. 
 

 
Áss le a föld alá: 

csontokból és kövületekből 
szándékainak lábnyoma 

dereng feléd. 

Mindenütt láthatatlan. 
Mindenütt látható. 

https://www.karizmatikus.hu/evangelizacio/49-evangelizacio/2822-nehany-eucharisztikus-csoda-a-toertenelem-lapjairol-1.html
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Belvárosi folyamatos szentségimádásról 
 

2018. január 1-jétől a Belvárosi Nagy-
boldogasszony Plébániatemplomban 
(Bp. V., Március 15. tér) folyamatos 
szentségimádás zajlik, minden nap, 0-
24 órában. Ez azt jelenti, hogy minden 
nap, minden órában, még éjszaka is 
elérhető az Oltáriszentség, bármikor 
látogatható! Ez a lehetőség jól szimbo-
lizálja azt, hogy Jézus mindig vár min-
ket, mindig jelen van az életünkben, 

csak oda kell lépnünk hozzá, meg kell 
szólítanunk Őt. Csodálatos lehetőség ez 
mindannyiunk számára, akik szeret-

nénk egy kicsit közelebb kerülni az oltá-
riszentséghez, Krisztus Urunkhoz. Mivel 
a város központjában van, így jövet-
menet beszaladhatunk egy pár percre, 
de akár vállalhatunk is egy-egy órát, 
rendszeresen vagy egyszeri alkalom-
mal, amikor csendes imádságunkban 
Krisztushoz közeledhetünk. 
Jómagam abban a szerencsés helyzet-
ben vagyok, hogy a kezdetektől végigkí-
sérhettem az adoráció alakulását. 
Láttam, ahogy a sok előzetes szervezési 
munka után januártól megkezdődött a 
folytonos imádás lehetősége, megta-
pasztaltam a kezdeti nehézségeket, 
amikor még alig-alig jelentkeztek a 
szentségimádásra és nehezen lehetett 
biztosítani a folytonosságot. Mára 
azonban, a Jó Isten kegyelmének kö-
szönhetően, egyre többen és többen 
vannak jelen, a nap minden órájában, 
regisztrált és előre nem regisztrált ado-
rálók egyaránt. Ebben a folyamatban 
én azt tapasztalom meg, amit Fábry 
Kornél Atya a NEK missziós küldöttek 
képzésén bemutatott nekünk: egy-egy, 
elszórt kis hívő lángocskájából, azok 
megerősödésével egyre nagyobb hit-
tüzek keletkeznek, végül az egész or-
szág a hit lángjába borul a 2020-as bu-
dapesti Eucharisztikus Kongresszusra. 
Kívánom, hogy mindannyian átélhessük 
ezt a csodát! 

Ehhez azonban adoráló, imádkozó hí-
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Közép-pesti  Plébániák 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusi Lapja 
Szerkesztők: 6 plébánia kongresszusi küldöttei:  

Feith Ágota, Lukács Judit, Pap Anna, Háderné Pacor Bori, Rozslay Zsuzsanna,  
Törökné Leibinger Ágnes, ill. Baczó Tamás, Kata Péter, Lukács András,  

Tegzes Gergely, Vizy Sándor  
Megjelenik kb. 3 havonta. A következő szám júniusban várható. 

Cikkeket, anyagokat a nek-ujsag@googlegroups.com  címre várjuk köszönettel. 

Egy alkalommal, amikor egy kórházi vizsgálatra mentem, a bejelentkezésre 
való várakozás közben észrevettem egy kiírást, hogy van a kórházban egy 
kápolna. Nagyon megörültem neki. Éppen egy, a gyermekemmel kapcsolatos 
nehéz helyzetben voltunk (bár nem ezzel kapcsolatban voltam a kórházban). 
A vizsgálatok után felmentem a kórház nagyon meghitt, szép kápolnájába 
imádkozni. Az oltárra kitették az Adoremust is, így lehetőségem nyílt rá, hogy 
ott olvassam el a napi evangéliumot. Nagy meglepetésemre éppen egy olyan 
részről szólt, ami teljesen ráillett arra a helyzetre, amiben éppen voltunk. 
Leültem a tabernákulum elé imádkozni, de úgy éreztem, le kell térdelnem, 
így hát letérdeltem, és úgy imádkoztam tovább, egészen közel, pár 
lépésnyire a tabernákulumtól, és a benne rejtőző Oltáriszentségtől. 
Egy megrendítő élményben volt részem ezekben a percekben. Szavakkal 
nehéz leírni, de a teremtő, végtelen, a Világmindenséget a kezében tartó, 
mindent látó, mindent tudó és mindenben jelenlévő Isten jelenlétét 
tapasztaltam meg akkor.   Tudtam, nem kell aggódnom, Ő a tenyerén hordoz 
bennünket. A gyermekemmel kapcsolatos nehéz helyzet is megoldódott." 
                Seresné H. Ivett 

Tanúságtétel — Kórházi kápolnában 

vekre is szükség van. Jézusnak olyan barátaira, akik előre regisztrált módon vesz-
nek részt a szentségimádáson, ezzel egy-egy órát vállalva.  Az adorációra a re-
gisztráció a http://orokimadas.belvarosiplebania.hu/ oldalon keresztül történik, 
de lehetőség van személyesen vagy telefonon keresztül is jelentkezni.  
A személyes regisztráció időpontjai a plébániai hivatalban: hétfőn és pénteken 
08:00 – 10:00.  Különösen az éjszakai órákban, hétvégéken és ünnepnapokon 
van nagy szükség még adorálókra. Ne hagyjuk magára Jézust, a Barátunkat, járul-
junk Hozzá hetente legalább egy alkalommal!      
                Pap Anna 

mailto:nek-ujsag@googlegroups.com
http://orokimadas.belvarosiplebania.hu/
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  Megújult a NEK honlapja (https://www.iec2020.hu/hu). Az eseményeket most már 

beállított időablakban is kereshetjük. Ezekből szemezgetünk pár fontosabbat: 

 Mise vlog (rövid, rendszeresen hetente megjelenő videók) mutatja be, amit a 

miséről tudni érdemes, nem csak új, vagy fiatal híveknek. 

 Missziós küldöttek találkoztak február 16-án, hogy tapasztalatot cseréljenek és 

erőt merítsenek a 2020-as Eucharisztikus Kongresszus előkészületéhez, mely a 

félidejéhez érkezett. 

 Június 10-én, Pünkösdhétfőn a jól ismert és népszerű Karizmák ünnepébe illesztve 

hirdeti meg Erdő Péter bíboros úr a 3. lelkipásztori felkészülési évet. Ezen a napon a 

kötetlen beszélgetés, tapasztalatcsere mellett szentmise, főpapi buzdítás és 

programadás, és jó példák is inspirálják a NEK küldötteket. 

 Jövőre nem lesz elsőáldozás az egyes plébániákon, hanem központi, a NEK 

kongresszusi hétbe illesztett elsőáldozás lesz. Az elsőáldozásra a szülők május 20-ig 

jelentkezhetnek. Bővebb információ az iec2020 honlapján. 

 Formálódnak a NEK Kongresszus főbb programjai. 

 A Mária Rádió rendszeresen értesít minket a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 

legfrissebb híreiről. Péntekenként reggel 8-tól Gőbel Ágostont, a NEK Titkárságának 

sajtóreferensét hallhatják a Napindítóban, aki a NEK legfrissebb híreiről tájékoztat. 

Kéthetente vasárnap esténként 21 órától pedig Barlay Gábor vezetésével missziós 

küldöttek beszélnek Az élet forrása című műsorban arról, hogy saját közösségük 

hogyan készül a kongresszushoz kapcsolódó rendezvényekre. 

 Világméretű szentségimádás lesz Úrnapja szombatján június 22-én este, az előző 

évekhez hasonlóan. 

 Pesten több Szentségimádás Iskolája indult, többek között Sashalmon (márc. 16.-tól 

kéthetente szombaton 17-kor). A szervezők mindenki szeretettel várnak. Szentlélek 

Szemináriumot szerveztek Rákosfalván, mely márc. 13-án fejeződött be. 

 Rákosliget és Rákoshegy előadássorozatot szervez A Szentségek Iskolája címen, a 

Nagyböjtben, hétfőnként 19 órától. Az első három alkalom Ligeten, Hősök terén a 

Magyarok Nagyasszonya templomban, az utolsó három héten pedig a rákoshegyi 

Lisieuxi Szent Teréz templomban kerül megtartásra. 

 A rákosligeti Magyarok Nagyasszonya templomban minden hónap 22-én az esti 

mise után Szent Charbel Makhlouf imakilencedet tartanak a rákos betegekért. 

Közelmúlt és -jövő eucharisztikus eseményei röviden 

https://www.iec2020.hu/hu
https://www.iec2020.hu/hu
https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/misevlog-indul
https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/itt-vagyok-engem-kuldj
https://www.iec2020.hu/hu/esemeny/karizmak-unnepe
http://www.iec2020.hu
https://www.iec2020.hu/hu/milyen-fobb-esemenyek-varhatoak
https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/kongresszusra-hangolodas-maria-radio-musoraival
https://www.mariaradio.hu/musor/48/Napindito
https://www.mariaradio.hu/musor/3819/Az_elet_forrasa
https://www.iec2020.hu/hu/esemeny/vilagmeretu-szentsegimadas-urnapja-szombatjan
https://drive.google.com/file/d/0B4AltQMxSyuyUnV0ZnN2UEo5V2E4T3lHMTFOWnRIUC15VmVR/view
https://rakosfalvaplebania.hu/szentlelek-szeminarium/
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Sashalom, Pacor Bori: 2018. decem-
ber 8-án zarándoklatra indultak a Sas-
halmi Krisztus Király Plébánia hívei 
Esztergomba, Mohos Gábor atya püs-
pökké szentelésére. Szívünk tele volt 
hálával a Jóisten iránt, aki közössé-
günkből hívta szolgálatára az új püs-
pökünket. Gyermekkora óta járt csa-
ládjával templomunkba, György Attila 
atya hittanórájára, itt ministrált elő-
ször az Úr oltáránál. Nagy öröm volt 
számunkra, hogy éveken át, amikor 
egyéb kötelezettségei nem akadá-
lyozták, vasárnaponként nálunk is 
mutatott be szentmisét, beszélt a Jó-
isten szeretetéről, buzdítva minket a 
evangélium megélésére, követésére. 
Minden szentmisében imádkozunk a 
hívek könyörgésében új papi és szer-
zetesi hivatásokért, és hálát adunk 
Gábor atyáért, kérjük Isten áldását 
további szolgálatára. 

Rákosfalva, Lukács András: A Szent 
István Király plébánián egy régi álom 
valósult meg március elejére. A Mun-
kás Szent József Férfikör tagjai buzgó 
férfi társunk mellé állva, saját kezük-
kel megalkotott keresztekből állí-
tották fel a szabadtéri keresztút stáci-
óit. Több hétvégén át tartó, több 
helyszínen koordinált alkotó munkát 
követően 2019. március 2-án, a nagy-

böjti időszak megkezdése előtt kihe-
lyezésre kerültek a templom köré. A 
fa szerkezetű keresztek beton lábaza-
tot kaptak, melyekhez csavarokkal 
lettek rögzítve, így Húsvétot követő-
en védett helyre kerülnek, hogy hosz-
szú évekig újszerű állapotában hir-
dessék nagyböjt időszakában Krisztus 
Urunk megváltó szenvedéstörténe-
tét.  
A képek a templomban lévő stációk 
fényképei, melyek az új helyszínen 
egészen új jelentést kaptak, megszó-
lítják az arra járókat, evangelizációs 
szerepet is betöltenek a lakótelep 
közepén. A 12. állomás, a templom 
kertben 1856 óta álló kőkereszt. A 
nagyböjti időszakban több keresztút 
is itt valósul meg. A szabadtéri Ke-
resztút  lehető-
séget teremt ar-
ra, hogy a hívek 
a templomból 
kilépve is együtt 
imádkozzanak, 
tanúságot téve 
hitükről.  
Hálás szívvel 
gondolok és a munkálatokat végző 
Munkás Szent József Férfikör tagjaira, 
és plébánosunkra, aki támogatta a 
kezdeményezést. Köszönöm, hogy én 
is részt vehettem az alkotásban.              
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Bosnyák tér, Törökné L. Ágnes: Inspiráló 
évkezdettel ajándékozta meg a Jóisten a 
Bosnyák téri plébánia közösségét. Január 
3-6. között a missziós kereszt oltalmazó 
jelenlétében készülhettek az euchariszti-
kus kongresszusra a zuglói hívek. A szen-
tek, akiknek ereklyéi a missziós kereszt-
ben helyet kaptak, érzékelhető pártfogá-
sukkal kísérték a programsorozatot, erő-
sítették az egyház egységébe vetett hitet. 
Csütörtökön nyitórendezvény gyanánt 
dr. Fábry Kornél atya előadása és szent-
miséje hangzott el. Lelkesedése lángra 
lobbantotta a hallgatóság lelkét; érzéke-
nyítve őket az oltáriszentségben jelenlé-
vő Krisztus befoga-
dására. 
Örömteli meglepe-
tésként Kornél atya 
az Umhauser Ádám 
atya által vezetett 
rózsafüzér társulati 
szentségimádáson 
is a hívekkel ma-
radt, majd enge-
dett kérésüknek 
("maradj velünk, 
mert esteledik, és a 
nap már lemenő-
ben van" (Lk 24,29)) és hagyta magát 
közvetlen beszélgetésben is kicsit megis-
merni. 
Pénteken Szili András atya által bemuta-
tott szentmise és ifjúsági szentségimádás 
adott teret a fiatalok stílusához közelebb 
álló zeneiségnek, gondolatiságnak minist-
ránsok és egyetemisták közreműködésé-
vel. Szombaton és vasárnap Ozsvári Csa-
báról és a missziós keresztről Törökné L. 

Ágnes missziós küldött beszélt. 
Igyekezett a művész világhírű 
ötvösmunkáinak ismertetése mellett az 
alkotó hiteles keresztény életét megjele-
níteni. Az foglalkoztatta, miként indult 
meg a boldoggá avatási eljárásának elő-
készítése; reális-e a felvetés, hogy a misz-
sziós keresztet egyszer olyan ereklyetar-
tóként tiszteljük majd, mely maga is má-
sodlagos ereklye? 
Az  életmű tolmácsolásában Ozsváriné 
Ramocsai Imri volt nélkülözhetetlen se-
gítségére, aki az utolsó előadást legfiata-
labb gyermekével, Rozáliával személye-
sen is megtisztelte. 
Szombat délután a vesperást Kékesy Pé-
ter diakónus, missziós küldött vezette, 
majd szentmise következett.  
Estére gyönyörű egyházzenei áhítat adott 
lelki útravalót. A Tegzes Gergely missziós 
küldött vezette alkalmi énekkar nemcsak 
áldozatkésznek, de tehetségesnek is bi-
zonyult. 
Vasárnap Bárány Béla plébános atya víz-
kereszti szentmiséjét követően a papi 
imakoszorúk ünnepélyes megáldása zaj-
lott az oltárnál. Az atyák megköszönték 
az imacsoportok önfeláldozását. Az esti 
szentmise utáni előadást spontán beszél-
getés zárta, melynek - a kései időpont 
dacára - igen nehezen szakadt vége. Az 
ereklyék kegyelmi hatása alól nem akaró-
dzott kiszakadni senkinek sem... 
Másnap a leghűségesebbek még búcsút 
intettek a Kassa felé tartó missziós ke-
resztnek, jól megőrizve - szemet gyönyör-
ködtető finom vonásai ellenére megmu-
tatkozó - erejét emlékezetükben. 

(További példák a következő számban) 
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GyerekekNEK 

IMA VÉDELEMÉRT 

Ó, Jézus Krisztus, Megmentőnk és Megváltónk drága Szent Vére, légy min-
denkor velünk és ments meg minket a Sátán támadásaitól. A Szűzanya, a 
szent angyalok és minden szentek közbenjárására add meg nekünk védel-

med kegyelmét és födj be minket drága Szent Véreddel. 
A Te dicsőséged uralkodjék mindörökre az egész világon! Ámen 

Kösd össze a mise bevezető részeinek latin megfelelőit a magyar leírással, 
és a betűket a megfelelő sorrendben összeolvasva megkapod a bevezető 
szertartás latin nevét! 

 Introitus (R)  Köszöntés (S) 
 Salutatio (TU)  Kezdőének (I) 
 Confiteor (I)  Dicsőség a magasságban Istennek (L) 
 Kyrie eleison (I)   Könyörgés (S) 
 Gloria (A)   Uram irgalmazz! (TI) 
 Collecta (E)   Bűnbánati cselekmény (N) 
 

1. A második olvasmányt követő ének. 
2. Az Ige liturgiájának azon része, amelyben Krisztus szól hozzánk. 
3. Az Ige liturgiájának befejező része, amelyet sokszor a hívek olvasnak fel. 
4. A prédikációt követi. 
5. Az első olvasmány a Biblia melyik részéből van többnyire? 
6. Szentbeszéd más szóval. 

 Hogy hívják azt a személyt, aki az Ige liturgiája során az evangélium kivéte-
lével felolvashatja a szentírás részleteket? A szürke mezők betűit össze-
olvasva megkapod a megfejtést. 

 Nagyböjti időszakban melyik éneket nem szoktuk énekelni a szentmisén?   



 

 

12 NEKtár 

Te is szoktál szelfit készíteni a haverjaid-
dal? Gondolom igen. Esetleg olyan bará-
tod is akad, mint a fotón szereplő lány-
nak, aki felajánlja, hogy felkerekedik  
Veled, és csak Rólad is szívesen készít ké-
pet, mert szeret.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De eszedbe jutott-e valaha, hogy egy hoz-
zád közelálló személyt festményen örökíts 
meg? Mondjuk egy bazilika oldalhajójá-
ban egy 4x5 m-es vásznon? Jó, persze, 
hallom, ahogy válaszolod:„- Én nem va-
gyok művész!”, mégis arra kérlek, játssz el 
a gondolattal egy pillanatra… ha mégis az 
volnál, vajon ábrázolnád-e a őt híres em-
ber alakjában, teszem azt szentként? 
Tudod Ozsvári Csabával, a missziós ke-
reszt készítőjével ez megesett. 
Bevallom, nagyon megragadta a figyelme-
met, amikor erről tudomást szereztem, 
hogy őt, aki maga is briliáns alkotó, a ba-
rátja több művéhez is modellnek kérte fel. 
Ki lehetett az a férfi, aki nemcsak világhírű 
ötvös (a pápák kezében is gyakorta látha-
tó egy-egy kegytárgya), de ilyen világítóan 
hiteles keresztény is egyben? 
Egészen különleges egyéniség volt, aki 
amellett, hogy a szombathelyi székesegy-

ház falán - Kisléghi Nagy Ádámnak kö-
szönhetően - Szent Józsefként látható, 
közvetlen környezetét is őrá emlékez-
tette. 
Lánya, Imri ekként ír erről: „Papa nagyon 
jó ember volt. Példaértékű, ahogy minket 
az öcsémmel elfogadott. Igazi Szent József
-i tett volt ez, bár nem vagyunk az édes 
gyermekei, minket olyan nagyon szere-
tett. Szent Józsefnek azért könnyebb dol-
ga volt, mert ő egy jó gyereket kapott az 
Istentől. Ez nem volt könnyű neki. Soha 
nem könnyű annak az embernek, aki nem 
a saját gyermekét neveli. Hirtelen haragú 
ember volt, de láttam rajta, hogy élete 
során egyre inkább tudatosan uralkodott 
magán… komoly erőfeszítéssel igyekezett 
apánk lenni. Bennünk nem volt ilyen erő-
feszítés, hogy jó gyermekei legyünk. Főleg 
én nagyon tudtam hisztizni. Próbált ne-
künk min-
dig segí-
teni, min-
den hely-
zetben 
apaként 
viselke-
dett.” 
Hadd kér-
dezzelek meg: Te is tudnál így tekinteni a 
szüleidre, testvéreidre, tanáraidra és min-
den körülötted élőre? Arra kérlek, a nagy-
böjti időben nyisd ki jól a szemed, és ke-
resd embertársaidban a szentet! Küldeté-
sedhez Ozsvári Csaba közbenjárását is 
kérheted! 

Törökné L. Ágnes  

Kamasz sarok—Ozsvári Csaba 

Balogh Emese felvétele 


