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AZ 52. NeMZeTKÖZI  euCHArISZTIKuS KONGreSSZuS eSZTerGOMI MISSZIÓS KÜLDÖTTeINeK HÍrÚJSÁGA

A Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus logójának bemutatása
A pályázat felhívásra több mint 140 pályamű érkezett, melyek között nagyon sok 
és szép alkotás született kitartó munkával. 

Hirdetések
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Február 10-én szombaton 9.30-tól kb. 16.30-ig lelki napot tartunk Szentgyörgymezőn a közösségi házban (templommal szem-
ben), Életünk forrása: Jézus az Eucharisztiában címmel. előadók a Ferences Szegénygondozó Nővérek és Fehér Zoltán ötödéves 
papnövendék. Szeretettel várunk mindenkit! részvétel ingyenes, létszámkorlát 40 fő. Jelentkezés: bblelkinapok@gmail.com vagy 
20-8232454.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Március 4-én vasárnap a Szent Adalbert Központban lelki délután lesz, ahová szeretettel várunk mindenkit. Versegi beáta-Mária nővér, 
a nyolc boldogság Közösség tagja, az eucharisztikus Élet Mozgalom elnöke tart előadást az Oltáriszentség lélekformáló erejéről. A 
részleteket még hirdetni fogjuk.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Következő szentmisék a NEK-ért: február 7. 7.30 Szent István Kápolna; március 22. 18.00 Szent Anna Kerektemplom

A „Minden forrásom belőled fakad” zsoltá-
ridézetet jeleníti meg az Oltáriszentségből 
fakadó forrás, aminek vize négy vonalban 
zubog alá, utalva az örömhír terjedésére, 
melyet számunkra a négy evangélista örö-
kített meg. 
A forrás folyóba ömlik, melyet az alsó hul-
lám jelez. ez a hullám kifejezi az egyház 
örömhírvivő tevékenységét és utal a Duná-
ra, budapest folyójára is. 
A Duna számos európai országot köt össze, 
Nyugatról Keletre, Északról Délre folyva, 
így kifejezi, hogy az eucharisztia közös 
forrásként összeköt bennünket, különböző 

nyelvű és kultúrájú európai keresztényeket, 
s így kiengesztelődésünk forrása is. 
A forrásból fakadó négy folyó a világ négy 
égtáját is jelképezi. ezeket az égtájakat ter-
mékenyíti meg az evangélium és élteti az 
eucharisztia. 
A logóban használt színek az ikonfestés ha-
gyományai szerint jelenítik meg a Szenthá-
romságot: az Atya színe a piros, a Fiúé az 
arany (sárga), a Szentléleké az égszínkék. 
Magyarország nemzeti színei is megje-
lennek a logóban, utalva budapestre, ami 
2020-ban otthont ad a Nemzetközi eucha-
risztikus Kongresszusnak.

A győztes logó megalkotója: a 78 éves Lampert János grafikusművész

Hétfő reggeli 
szentségimádás a 
Vízivárosban
Az egyik legjobb hely, ahová betér-
hetünk, miután bekísértük gyermeke-
inket az iskolába, óvodába, vagy épp 
munkakezdés előtt, hogy Istennel 
kezdjük a hetet. 

Májusban lesz két éve, hogy egy MÉCS-es 
lelkigyakorlaton Mészáros Domonkos OP 
atya beszélt nekünk a szentségimádásban 
rejlő nagy lehetőségekről. ezen felbuz-
dulva feleségemmel, bettivel elhatároz-
tuk, hogy hétfő reggelenként szerveznénk 
szentségimádást templomunkban, a Vízi-
városi Loyolai Szent Ignác templomban. 
Plébános atyánk erre engedélyt adott és 
még akkor májusban el is kezdtük 7:45 és 
8:45 között a csendes, ill. olykor énekek-
kel tarkított szentségimádásokat. először 
kisebb számban vettünk részt ezen az 
imaalkalmon, később többen csatlakoztak 
hozzánk. A Nemzetközi eucharisztikus 
Kongresszusra készülve, NeK-küldött-
ként pedig már több csatornán is hirdet-
jük ezt az nagyszerű lehetőséget, „Adj időt 
Istennek” címmel. Hétfőnként tanítási 
napokon tartjuk ezt az alkalmat, de isko-
lai szünetekben is megtartjuk, ha itthon 
vagyunk. Közvetlenül az oltár elé is oda 
lehet térdelni imazsámolyra, vagy be lehet 
ülni a padokba, melyeket télen fűtünk. A 
szentségimádást elsősorban a szomszéd-
ban lévő Szent erzsébet Iskolában tanuló-
kért és dolgozókért ajánljuk fel. 

(Folytatás a 2. oldalon)
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Nagy öröm számomra, hogy csendben tölt-
hetek egy órát az Úrral. Fontosnak érzem, 
hogy az ima elején tudatosan megérkezzek: 
igyekszem jelen lenni az Úrnak, nem gon-
dolkodni az elmúlt dolgokon, vagy éppen 
a jövő kérdésein. Vagyok, aki jelen vagyok, 
szólt Isten Mózeshez az égő csipkebokorból. 
A jelen pillanatot próbálom átélni és oda-
adni Jézusnak. ehhez a JeLeNLÉTHeZ 
először a körülvevő hangokra figyelek, nem 
akarok ezeken felülkerekedni, csak regiszt-
rálom, hogy most pl. a szemetet szállítják el 
a templom mellett, stb. Majd a testemre fi-
gyelek, érzékelem a tagjaimat, ahogy éppen 
ott vagyok az Úr előtt. ezután a légzésemre 
figyelek, de nem erőltetve, és a levegővétel 
ütemére kimondom az Úr nevét: JÉ-ZuS. 
Mindezt együtt a figyelmesség imájában né-
zem az urat, aki a kenyér törékenységében 
van jelen, másképp nem is lehetne elvisel-
nünk nekünk embereknek. Nagyon fontos-
nak érzem, hogy rátekintsünk a Kenyérre. 
Tisztítja a tekintetet az Úr! Nem baj, ha 
időnként elkalandozunk. Ha ez megtörté-
nik, térjünk vissza az imához az Úr jelenlé-
tébe. Ő mindig jelen van, mi magunk nem 
tudunk jelen lenni sokszor. Jézus nevén túl 
kedves imám a „Szelíd és alázatos szívű Jé-
zus, tedd szívemet hasonlóvá Szívedhez!”, 
vagy a Jézus-imaként ismert „uram Jézus 
Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam bűnö-
sön!”  A csendben az Úr dolgozik. Kegyel-
meket juttat azoknak, akikért imádkozunk. 
Odaviszem az Úr elé családomat, rokonai-
mat, munkatársaimat.    

Az idő hamar elröppen. A szentségimá-
dás végén elénekeljük Aquinói Szent Ta-
más himnuszát, a Tantum ergo-t, majd a 
tabernákulum ajtajának bezárása után a 
Szűzanya iránti szeretetből a Salve regina-t. 
Nagyon fontosnak érzem Mária jelenlétét 
is, megtapasztalva azt, amit egy magán-ki-
nyilatkoztatásban mondott: mindig jelen 
vagyok az Oltáriszentség mellett. 

bátran ajánlom mindenkinek, hogy - 
akár csak egy pár percre - jöjjön be erre a 
szentségimádásra, de bármely más szentsé-
gimádásra is, hiszen az Úr ugyanaz! 

Szeretettel: dr. Dévényi Norbert 

Szentségimádások 
Esztergomban
Szent István kápolna: 
Minden hónap utolsó csütörtökén 
20:30–21:30 [csendes]

Vízivárosi templom:
Hétfőnként (tanítási napokon)  
7:45–8:45 [csendes]

Belvárosi templom:
Csütörtökönként  
20:00–20:30 [csendes]
Minden hónap 2. szombatján kb. 
12:00–24:00 [vezetett és
csendes része is van, gyermek szentsé-
gimádással]
Minden hónap 1. keddjén  
18:00–19:00 [ifjúsági gitáros]

Szentgyörgymezői templom:
Minden hónap utolsó péntekén  
18:45–22:00 
[csendes és vezetett része is van]
Keddenként  
17:00–18:00 [vezetett]

Szent Anna Kerektemplom:
Csütörtökönként  
a szentmise után 19 óráig [csendes]
Minden hónap első péntekén  
10:00–12:00 és 15:00–18:00
[csendes és vezetett része is van]
Minden hónap 3. keddjén  
az imaórákon. [vezetett]

Ferences Szent Anna templom:
Csütörtökönként  
9:30–10:30 [vezetett]
Ferences Szegénygondozó Nővérek 
rendháza:
Minden hónap 1. csütörtökén  
20:30–21:30
[a veszélyben lévő magzatokért]
Keddenként  
kb. 19:30–21:30  
a Lelkes közösséggel [csendes]

A hallgatás szelídség, amikor nem szólsz, 
ha bántanak, amikor nem keresed a magad 
igazát, amikor hagyod, hogy Isten védel-
mezzen téged. a hallgatás szelídség.
A hallgatás irgalom, amikor nem feded 
fel testvéreid hibáit; amikor készségesen 
megbocsátasz anélkül, hogy a történteket 
felemlegetnéd, amikor nem ítész, hanem 
imádkozol, a hallgatás irgalom.
A hallgatás türelem, amikor zúgolódás 
nélkül fogadod a szenvedést, amikor nem 
keresel emberi vigaszt, amikor nem aggódsz, 
hanem türelmesen várod, hogy „a mag” ki-
csírázzék, a hallgatás türelem.
A hallgatás alázat, amikor nincs versen-
gés, amikor belátod, hogy a másik jobb 

nálad, amikor hagyod, hogy testvéreid ki-
bontakozzanak, növekedjenek és érlelődje-
nek, amikor örvendezve mindent elhagysz 
az Úrért, amikor cselekedeteidet félreér-
tik, amikor másoknak hagyod a vállalkozás 
dicsőségét, a hallgatás alázat.
A hallgatás hit, amikor nyugodtan vársz, 
mert tudod, hogy az Úr fog cselekedni, ami-
kor lemondasz a világról, hogy az Úrral le-
hess, amikor nem törődsz azzal, hogy meg-
értsenek téged, mert elegendő neked, hogy 
az Úr megért, a hallgatás hit.
A hallgatás imádat, amikor átkarolod a 
keresztet, anélkül, hogy megkérdeznéd: 

„Miért?” a hallgatás imádat.
„Jézus hallgatott” (Mt 26,63)

Keresztury Dezső: Esti imádság
Ó, milyen vak homályba futnak 

kik nélküled indulnak útnak. 
A kezemet nézem: leszárad; 
szívem sívó homokkal árad.
Valamikor kézen vezettél; 

szökni akartam, nem engedtél, 
csend volt szívemben és a csendben 

szavad szólt csak, mindennél szebben.
Én Istenem, hívj vissza engem! 
Magam maradtam, eltévedtem. 
Légy bátorságom, bizodalmam; 
ó, légy úrrá megint Te rajtam!

Hétfő reggeli szentségimádás a Vízivárosban
(Folytatás az 1. oldalról)

Teréz anya: A hallgatás értéke
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Folytatjuk a saját tanúságtétel-sorozatunkat, 
ezúttal fogadjátok szeretettel 
Dévényiné Giesz Bettiét

Kisgyerekkoromban nagymamám többször elvitt a templomba 
szentségimádásra. Szívesen mentem vele, mert egy különleges, 
békés légkörbe kerültem, ami részben nagymamám imában el-
csendesedett, megnyugodott lényének közelségéből áradt, részben 
az Úr valóságos jelenlétéből, amiről akkoriban nem sokat tudtam. 
Nagyon kicsi koromban, nővéreimmel együtt lettem elsőáldozó, a 
szívem talán igen, az értelmem egész biztosan nem állt készen a 
Szentség befogadására.  A vasárnapi szentmisére járás megtörtént, 
de számomra sokáig csak egy kényszerű feladatot jelentett. 

egyetemistaként született meg a felnőtt döntésem Isten mellett. 
Megtérésem után kitárult számomra a világ, a lelki életben való 
előrehaladás útján a lehetőségek bőséges tárházát biztosította az 
akkori, rendszerváltás utáni állapotában egyetemi éveim vidéki 
helyszíne: Miskolc. Új szerzetesrendek alakultak, lelkiségi moz-
galmak jelentek meg, közösségek születtek. Néhányan egyetemis-
ta barátaimmal napi áldozók lettünk, és az eucharisztikus Jézussal 
való rendszeres kapcsolat nagy erőkkel formálta életünket. Annak 
ellenére, hogy fiatalok voltunk, kialakulatlanok személyiségünk-
ben és tapasztalatlanok a lelki életben, az Úr használni kezdett 
minket és gyarlóságaink ellenére az életünk, szolgálatunk sok jó 
gyümölcsöt termett: egész éjszakás (!) virrasztást szerveztünk fia-
talok számára a nagyhéten, evangelizációs alkalmakat, előadáso-
kat szerveztünk, imacsoportot hoztunk létre stb. 

Amikor Norbival házasságot kötöttünk, és családot alapítot-
tunk, találkozásaink az eucharisztiával a vasárnapi szentmisére 
korlátozódtak, s örültünk, ha folyamatosan szaporodó gyerek-
létszám mellett ezekből az egy órákból valamennyit meríteni 
tudtunk.

A hétköznapi szentmise-látogatás lehetőségét számomra egy 
nehézség hozta ismét elérhető távolságba: ötödik gyermekünket 
várva újra építkeztünk és a bővítés a fejünk felett, az otthonunkon 
belül történt. Olyan nehezen viseltem a folyamatos jövés-menés 
lelki terhét a saját házunkban, hogy akár a legkisebbel és a po-
caklakóval együtt is elmentem hétköznap a templomba, hogy egy 
kis nyugalomra találjak. Újra bebizonyosodott számomra, hogy 
Jézussal az eucharisztiában találkozni óriási erőforrás. 

Szentségimádásra esztergomba költözésünk idejétől, 2004-től 
jártam. Havi egy alkalommal szerveztünk csendes szentségimá-
dást, a Szent István Kápolnában papi hivatásokért (ez jelenleg is 
működik minden hónap utolsó csütörtökén este). rendszeresen 
jártunk Norbival ezekre az esti imákra. Sokszor majdnem elalud-
tam a fáradságtól, de mindig azt éreztem, hogy ott a helyem, s nem 
lehetnék ennél jobb helyen, függetlenül attól, hogy éppen mit élek 
vagy nem élek meg az imában. ezzel kapcsolatban néhány éve egy 
lelkigyakorlaton kaptam komoly bátorítást: egy domonkos szer-
zetes arról beszélt, hogy az Oltáriszentségben Jézus valóságosan, 
ugyanúgy jelen van, mint ahogy 2000 éve emberként különböző 
helyzetekben megjelent. ezért titokzatos jelenléte ugyanolyan for-
máló erővel bír, mint valóságos testi jelenléte a földi életében. Így 
nem kell attól tartanom nekem sem, ha nem érzek, nem tapaszta-
lok semmit a szentségimádás alatt. Ő titokzatos módon jelen van 
és formál, másként jövök ki onnan, mint ahogy bementem. 

A lelkigyakorlat óta igyekszem egyre több lehetőséggel élni, 
ami esztergomban adatik, és minél több időt az Úr áldott jelen-
létében tölteni. Dévényiné Giesz Bernadett

Tanúságtétel

GyerekekNEK

Kedves Gyerekek! Kössétek össze a pontokat, és megtudhatjátok, 
mik azok, amik szebben vannak felöltözve, mint Salamon teljes 
dicsőségében! (Forrás: The Kids Bulletin)
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Nagyböjt 10 
gondolatban
Alig múlt el ádvent, máris a nagyböjtre 
készülünk, február 14-ig nagyon rövid 
az idő.  Ismét fogadalmak és elhatá-
rozások jönnek, bűnbánat és készülő-
dés. Íme pár gondolat ahhoz, hogyan 
válhat lelki hasznunkra ez az időszak.

1. bármilyen elhatározásokat teszünk,  a 
fő cél mindig az Istenhez való közelebb-ke-
rülés legyen.

2. Ne lemondás legyen, hanem inkább 
csere. Felajánlás. Amit felszabadítunk a 
lemondásban, adjuk Istennek. A tévézési 
időt csoportosítsuk át imádságra, az egyéni 
hobbi-foglalkozás változzon családi kirán-
dulásra, a zaj csendre, a facebook szentírás-
ra, a mozi szentmisére, a csoki szentostyá-
ra, a sértődés megbocsátásra, az elzárkózás 
nyitott szívre, a káromkodás dicsőítésre, a 
szórakozás lelki forrásokra, a test szolgálata 
a lélek szolgálatára…

3. Legyen több imádság és járjunk most töb-
bet templomba. Olvassuk a Szentírást, olvas-
suk el újra Jézus szenvedéstörténetét. Járjunk 
keresztútra, vagy imádkozzuk otthon. Az egy-
ház szépen kísér a liturgiájával a nagyböjtben, 
érdemes látogatni a hétköznapi szentmiséket is.

4. Tartsunk bűnbánatot és bocsássunk 
meg. A tévedéseket, amiket elkövettünk, 
nem lehet meg nem történtté tenni, de Isten 
az ő végtelen irgalmával be tudja takarni 
ezeket a hézagokat. Akármilyen rossznak, 
bűnösnek érezzük magunkat, akármilyen 
régen nem gyóntunk, és akármennyire azt 
gondoljuk, hogy nekünk már nincs vissza-
út, álljunk meg, forduljunk vissza, és soha 
ne kételkedjünk Isten irgalmában! Mindig 
újra lehet kezdeni, ha őszinte bűnbánat-
tal le akarjuk tenni a gyengeségeket vagy 
tévedéseket. Nagyon fontos, hogy ahhoz, 
hogy ez jól működjön, nekünk is meg kell 
bocsátanunk azoknak, akiknek a bántásait 
magunkban hordozzuk.

5. Próbáljuk meg megélni a saját keresz-
tutunkat, saját imádságban, elmélkedésben. 
Mert nekünk is vinnünk kell a keresztünket, 
de a mi életünkben is vannak Cirenei Si-
monok, akik besegítenek, Veronikák, akik 
letörlik a könnyes verítékünket. Kik ők az 
életemben? Felismertem őket? Hálát adtam 
értük? Én tudok-e valaki számára hasonló 
segítség lenni? Jézust megfosztják ruháitól 

a keresztút során…nekem mi az, amit el 
kell hagynom, mi az, amit oda kell adnom, 
hogy tiszta szívvel állhassak Atyám elé?

6. Töltsünk több időt offline. Az elektro-
nikai csend és az információáradat megvo-
nása jobban hozzá tud segíteni ahhoz, hogy 
élesedjenek a lelki érzékszerveink, megé-
rezzük szívünkben a Szentlélek terelgetését, 
hétköznapjainkban meg tudjuk különböz-
tetni a hisztériakeltést a valódi rossztól, a 
vetítést az igazitól, a lényegeset a lényegte-
lentől, és esetleg meghallhassuk Isten szavát.

7. Ha ételmegvonással szeretnénk böj-
tölni, akkor tegyük Istenért és azért, hogy 
akaraterőnk edzésével megtanuljunk le-
mondani a feleslegesről és megelégedni 
azzal, ami szükséges. A test lecsendesítése 
közelebb visz a lélekhez. De annak nincs 
értelme, ha egy böjti nap végén éjfél után 2 
perccel már a hűtőt nyitogatom…

8. A lemondás válhasson szabadsággá. 
Igazi szabadság lehet megszabadulni attól, 
hogy a világi dolgok irányítsanak. Nem 
kell mindig ugyanarról a dologról lemon-
dani, de bizonyos szituációkban lemondha-
tok a desszertről, a második szelet kenyérről, 
a sokadik szuper akciósan megvásárolható 
dologról, egy moziról, sorozatnézésről, au-
tóval való utazásról, vagy bármilyen ké-
nyelmi dologról, ami több a minimálisan 
szükségesnél. Lemondhatok az elismerésre 
vágyástól vagy a szeretetem viszonzásának 
elvárásától is. 

9. Érdemes mindig körülnézni a környe-
zetemben, kinek tudom megmutatni ma-
gamban Jézus arcát. Nem csak a jótékony-
kodás a lényeg, amit arc nélkül elintézek 
egy kis adománnyal, hanem, hogy mi az, 
amit nem a feleslegemből, hanem a ma-
gaméból tudok adni. ez vonatkozik a nyi-
tott szívre is, bevállalom-e a rizikót, hogy 
kimutatom a szeretetemet, odafigyelve 
végighallgatok valakit vagy meg tudom-e 
osztani azt, ami a sajátom és nekem is kell.

10. Végezetül: a nagyböjt egy hatalmas lehe-
tőség, egy óriási tiszta lap, ami valami nagyon 
szépnek  lehet a kezdete. Hagyjuk, hogy Isten 
vezessen minket a Feltámadásig, engedjük, 
hogy oda vezessen, amit számunkra tervezett. 
Ha később meg akarjuk élni a Pünkösdöt, a 
Szentlélek kiáradását, ami az életünk irányí-
tását ebben a világban megkönnyítheti, akkor 
meg kell halnunk és újjá kell születnünk, azaz 
fel kell támadnunk lélek szerint. ezen az úton 
a nagyböjt indít el minket.
(Szeder Bernadett, forrás: lampagyujtogato.hu)

A szeretet  
és megbocsátás imája  

(Nagyböjt kezdetére)

A könnyeket, amik elöntöttek  
– megbocsátom.

A fájdalmakat és a csalódásokat 
– megbocsátom .

Az árulásokat és a hazugságokat  
– megbocsátom.

A rágalmakat és az intrikákat  
– megbocsátom.

A gyűlöletet és az üldöztetést  
– megbocsátom.

Az ütéseket, amelyek megsebeztek  
– megbocsátom.

A széttört álmokat  
– megbocsátom.

A megölt reményeket  
– megbocsátom.

Az elhidegülést és a féltékenységet  
– megbocsátom.

A közönyt és a rosszindulatot  
– megbocsátom.

Az igazságosság nevében elkövetett  
igazságtalanságot  
– megbocsátom.

A haragot és a kínzást  
– megbocsátom.

A hanyagságot és a feledést  
– megbocsátom.
Adj erőt uram, 

hogy képes legyek szeretni 
minden szeretetlenség fölött,

Adni akkor is,  
ha mindenemtől megfosztanak;

Örömmel dolgozni  
minden akadály ellenére;

Kinyújtani a kezem 
még a legnagyobb magányban 

és elhagyatottságban is;
Felszárítani a könnyeimet  

akkor is, ha zokogok;
És hinni akkor is,  

ha nem hisznek bennem.
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