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AZ 52. nEMZETKÖZI  EuCHARISZTIKuS KOnGRESSZuS ESZTERGOMI MISSZIÓS KÜLDÖTTEInEK HÍRújSÁGA

Megkezdődött  
a második felkészülési év

Az Esztergom-Budapesti Főegyház-
megye pünkösdhétfőn, május 21-én 
tartotta meg a máriaremetei kegy-
templom kertjében hagyományos 
majálisát, ahol Erdő Péter bíboros 
ünnepélyesen megnyitotta a Nem-
zetközi Eucharisztikus Kongresszusra 
való második felkészülési évet.

A tavalyi év fókuszában az Eucharisztia, 
mint keresztény életünk forrása állt. A 
most kezdődő lelkipásztori előkészületi 
évben pedig a közösségeinket szeret-
nénk megerősíteni, hiszen csak akkor 

fogja a világ felismerni, hogy jézushoz 
tartozunk, ha szeretettel vagyunk egy-
más iránt. Plébániai, szerzetesi, lelkiségi 
vagy más keresztény közösségeinknek ezt 
a krisztusi szeretetet kell sugározniuk a 
világ felé. Ez csak akkor valósulhat meg, 
ha minden egyes katolikus hívő Krisz-
tus-központú életet él, és az ő tanítása 
alapján építi a keresztény közösséget. 
A katolikus közösségek legnagyobb ün-
nepe a szentmise, ami életünknek és kül-
detésünknek is csúcsa és forrása. Fontos 
ennek a legszentebb liturgiának mély 
megértése és átélése, az abban való aktív 
részvétel. (…) 
Minden közösség élethelyzete más és 
más. Ami viszont egyaránt fontos mind-
egyikben: az Eucharisztia, mint com-
munio, azaz közösség. Ezt fejezi ki az 
idei év mottója is: „Az Eucharisztia az 
Egyház életének forrása”.
(…) Bízom benne, hogy a plébániákon 
és más közösségekben mind többen vál-
lalnak részt a közösségi élet előmozdítá-
sában, a másokért végzett szolgálatban, 
ami által Isten Országa egyre inkább 
jelenvalóvá lesz.
(Részletek Erdő Péter bíboros előszavából, 
a második év felkészülési könyvéből)

Néhány ötlet 
a második 
felkészülési évre

• Ha még nincs, keressünk egy közösséget, 
hiszen együtt haladni Isten felé köny-
nyebb (imaközösség, rózsafüzér társulat, 
családközösség, biblia-kör, gyerek vagy 
ifikör stb.).

• Gondoljuk végig, milyen talentumot 
kaptunk, amivel szolgálhatnánk jézust a 
saját közösségünkben?

• Vegyünk részt önkéntes munkában, ha 
van rá kapacitásunk!

• Imádkozzunk együtt a családban!
• Ismerjük meg jobban a szentmisét!
• nyitott szívvel és jézus szemével fordul-

junk az emberek felé (mindenkiben van 
érték).

• Bocsássunk meg és simítsuk el a család-
tagjainkkal, ismerőseinkkel a nézetelté-
réseket, ha vannak.

• Menjünk el egy hétköznapi szentmisére!
• Keressünk fel nyáron kegyhelyeket, 

zarándokhelyeket többen együtt!

Világméretű 
szentségimádás
úrnapja szombatján, június 2-án délután 17 
és 18 óra között világméretű szentségimá-
dást hirdettek meg. Esztergomban minden 
templom csatlakozott az eseményhez, így 
városunkban könnyedén eljuthattunk a 
hozzánk legközelebb eső szentségimádási 
helyre. Összesen 6 kontinens 44 országá-
ban, közel 900 helyszínen imádkoztunk 
együtt az Oltáriszentség előtt. 

Következő szentmise 
a NEK-ért
A nemzetközi Eukarisztikus Kongresszu-
sért mondott következő szentmise 2018. 
június 16-án, szombaton 18.00 órától lesz, 
a Szent Anna Kerektemplomban. A szent-
misét a Mária Rádió élőben közvetíti. 

Kiadják az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszus esztergomi missziós küldöttei:

Dévényiné Giesz Bernadett, Dr. Dévényi 

Norbert, Eck Andrásné, Erősné Csató 

Veronika, Láng István, Shugan Zsuzsanna, 

Szeder Bernadett.

Tördelés: Szeder P. Balázs

Elérhetőség: esztergom.nek@gmail.com

Instagram: mindenkinek_esztergom

Facebook: Mindenki-NEK
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Imádság
Üdvözlégy,

örökké áldott légy,
az Oltáriszentségben jelenlévő  

isteni Felség,
Isten és ember, Krisztus Jézus!

Minden áldás élő kútfeje,
menny és föld Ura, Istene,

akit az angyalok
– mint odafenn az egekben –

úgy imádnak az Oltáriszentségben.

Én is,
méltatlan teremtményed,

leborulva imádom szent Felségeder,

és teljes szívemből hálát adok neked,
hogy Te mennyei Felség,

lelkünk eledelére
önmagadat adtad az Oltáriszentségben.

Kérlek, Uram,
ne vegyelek soha ítéletemre,

hanem az üdvösség e szentsége
legyen nekem is üdvösségemre.

Ámen.

Tanúságtétel
Folytatjuk saját tanúságtételeinket – 
fogadjátok szeretettel Veronikáét:

Édesanyám már kisgyermek korom óta val-
lásosan nevelt, templomba, hittanra jártunk, 
annak ellenére, hogy abban az időben ezt 
nem feltétlenül nézték jó szemmel. utólag 
visszagondolva, nagyon kegyes volt hozzám 
az úr, nagyszerű lelkipásztorokat ismerhet-
tem meg már gyerekként is. Ennek ellenére 
kamaszként engem is elért az a fajta lázadás, 
amikor csak kötelességből jártam el a szent-
misére. Fiatal felnőttként nagyobb nehézsé-
gekbe ütköztem, egy időre el is távolodtam 
Istentől. nem értettem miért kaptam ezeket 
a próbatételeket. Ritkán jártam templom-
ba, úgy éreztem, magamra hagyott az úr.  
Amikor a harmadik gyermekünket vártam, 
akkor kezdtem visszatalálni a hitemhez. Ak-
kor már rendszeresen jártam szentmisére, de 
még csak vasárnaponként. Amikor a legki-
sebb fiunk is kinőtt a csecsemőkorból, akkor 
kezdtem hétköznap is egyszer-kétszer szent-
misére járni. Ezek közül az egyik mindig csü-
törtökön volt, amikor a Kerektemplomban a 
szentmise után szentségimádás van. Megint 

jött egy viszonylag nehéz élethelyzet, de ak-
kor már nem eltávolodtam, hanem éppen el-
lenkezőleg, jézusnál kerestem és kaptam erőt. 
Ekkor kezdtem minden napi mise látogatást 
és „éreztem rá” igazán a szentségimádásra is. 
Ebben nagy segítségemre volt egy lelkigya-
korlat, ahol „barátságot kötöttem” jézussal 
és a Szűz Anyával, egy atya támogatásával. 
Ennek már 6 éve és az életem része a napi 
áldozás és a rendszeres szentségimádás. 
Egyik kedves történet számomra Vianney 
Szent jános nevéhez fűződik, amikor is fel-
tűnt neki a templomban egy paraszt ember, 
aki minden nap, csak ült a padban. Egyszer 
odament hozzá és megkérdezte tőle, mit csi-
nál ott minden nap. Erre a paraszt ember 
azt válaszolta: „Ó plébános úr, semmi külö-
nöset, csak nézem Őt és Ő néz engem”. 
Hát valahogy így van a szentségimádással. 
És ahogy szemlélem jézust, észrevétlenül 
átformál engem, az életemet. Ha betérek 
szentségimádásra a templomba, ott az úr 
elé tehetem az örömömet, bánatomat, ne-
hézségeimet és minden letisztul, kitisztul 
kicsit vagy teljesen, de egy biztos, jézus át-
alakítja bennem a dolgokat.
nagyon szép és kegyelmi ajándéknak te-
kintem, hogy a plébániánknak én lehetek a 
missziós küldöttje. 

Úrnapját ünnepeltük
Festum Eucharistiae, Solemnitas Cor-
pus Domini. Az Úrnapja a legméltósá-
gosabb Oltáriszentség, görögösen az 
Eucharisztia nagy ünnepe.

Az úr (Adonáj) az Ószövetségben Isten 
tulajdonnevét helyettesítette. Az égő és el 
nem hamvadó csipkebokor látomásakor 
Mózes megkérdezte Istent: Ha a nemzet-
ségem tagjai „megkérdezik, mi az ő neve, 
mit mondjak nekik? Isten erre azt mond-
ta Mózesnek: Én vagyok az, Aki vagyok. 
Aztán azt mondta: “Ezt mondd Izrael fiai-
nak: Az, Aki van, küldött engem hozzátok” 
(Kiv 3,13-14) Harmadik személyben ez így 
hangzik: jahveh (Aki van). A zsidók nem 
merték kiejteni a szájukon ezt a félelmetes 
nevet, helyette Adonáj-t mondtak. Emberre 
ezt nem alkalmazták. Az újszövetségben az 
Adonáj név a második Isteni Személy neve 
lett, görögül: Kyriosz. Itt tehát az úrnapja 
nem az ószövetségi pihenőnapot, a szomba-
tot, az úr napját jelenti. 
A keresztényeknél az úr napja a vasárna-
pot, a hét első napját jelentette, mert ez 
volt jézus feltámadásának és a Szentlélek 
eljövetelének napja, az Istennek szentelt 

heti pihenőnap. Így írva-ejtve: úrnapja, az 
Eucharisztia a XIII. században bevezetett 
új ünnepet jelölte a magyar nyelvben. Lati-
nul: Festum Corporis et Sanguinis Domini 
nostri jesu Christi. 
Az őskeresztények naponta megünnepelték 
az Eucharisztiát az utolsóvacsora liturgiája 
szerint. A XIII. század közepén azonban 
az úr több látomást is adott egy lüttich-i 
apácának, juliannának. Ezek között jelent 
meg a látnok előtt egy fénylő napkorong, 
amelynek szélén sötét folt volt látható. juli-
anna kérdésére, miért hiányos a napkorong, 
jézus azt válaszolta: Most már életem szinte 
minden eseményét megünnepli Egyházam, 
csak az Oltáriszentségnek nincs különleges 
ünnepe. jézus azt kérte, hogy julianna in-
dítson mozgalmat, hogy ezt a hiányt pótol-
ja az Egyház. Szentmise után rendezzenek 
körmenetet az utcákon, tereken. A máskor 
mindig csak elzárt épületben, templomban 
megünnepelt nagy Ajándék, mutatkozzék 
meg ország-világ előtt, és hódolattal kí-
sérje az ünneplő sokaság. jézus kívánsága 
talán ugyanaz volt, mint amikor halála 
előtt pár nappal ünnepélyesen bevonult 
jeruzsálembe, miközben hozsannázott kí-
sérőinek hatalmas menete. Irigy farizeusok 
azt mondták neki. „Mester, figyelmeztesd 
tanítványaidat! Ő azonban ezt felelte nekik: 

Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a 
kövek fognak kiáltani!” (Lk 19,39-40) 
A nővér által elindított mozgalom heves el-
lenzésre talált, mint virágvasárnap egykoron. 
juliannát „bűnös apácának tartották, láto-
másait hazugságoknak és képzelgéseknek, 
sőt kivetették kolostorából, s hazátlanul és 
megvettetve kellett meghalnia, de ő aláza-
tában egyrészt azt tartotta, hogy nem méltó 
arra a szerepre, amit maga az Oltáriszentség-
ben jelenlévő jézus bízott rá, másrészt pedig 
nem ő, hanem majd Az: győzelemre viszi 
ügyét.” (Ijjas Antal: Szentek élete, I. 355) 
Halála előtt öt évvel (1253) viszont megér-
te, hogy fényes körmenetben diadalmasan 
megtartották az első úrnapi ünnepséget. 
Ez az ünnep a Szentháromság vasárnapját 
követő csütörtökön kapott helyet az egy-
házi évben, mivel az Eucharisztia alapítása 
nagycsütörtökön történt. Az ünnepélyes 
szentmise után vonul ki baldachin alatt 
az Oltáriszentségben jelen lévő jézus az 
úr papja kezében, előtte megy a papság és 
a ministránsok, utánuk pedig az ünneplő 
sokaság. Zeng az ének, csilingelnek a csen-
gők, zúgnak a harangok. jézus ma is jelezni 
akarja, hogy igényt tart a nyilvános hódo-
latra. ne tagadjuk meg tőle, hiszen most is 
Ő a világ egyetlen igazi ura. 

(Kovács Bánk OFM írása)



II/3 – 2018. júnIuS

3

Sok lehetőség van a szentmisén kívül is, 
hogy találkozzanak jézussal. Ha tudunk, 
keressünk nekik gyerek vagy ifi közössé-
get, hittantábort. A családi imákon, gyer-
tyagyújtásokon kívül „kipróbálhatunk” egy 
gyerek-szentségimádást, elvihetjük őket 
körmenetre, búcsúra (úrnapi virágszirom 
hintés, nagyboldogasszonykor búcsú).
Betérhetünk velük egy csendes templomba, 
meglátogathatunk Mária-kegyhelyeket (pl. 
anyáknapján az Égi Anyukánknak is vihe-
tünk virágot). Csinálhatunk családi zarán-
doklatot, nyaralásunk során megnézhetjük 

a szakrális műemlékeket, templomokat, –- 
a nagyobbak előre kutathatnak és tarthat-
nak róla idegenvezetést a családnak.
nézzünk csillagokat este a szabadban ha-
nyattfekve vagy keljünk hajnalban és néz-
zük meg, milyen napfelkeltét fest az égre 
a jó Isten, ezt lerajzolhatják, lefesthetik, a 
nagyobbak fotókat készíthetnek. 
A tizenéveseknek ajándékozhatunk a nyári 
szünetre „Hálanaplót”, egy szép kemény-
táblás füzetet, amibe naponta beleírhat 
valamit, ami jó volt, amiért hálát adhat az 
úrnak. Ebbe bele lehet ragasztani múzeumi 

vagy strandbelépőket, fotókat, vagy rajzo-
kat készíteni, írni, kinek mi megy jobban. 
A nagyobbak, ha nagyon szeretnek a számí-
tógép előtt ülni, készítsenek hála-blogot a 
nyári szünetben. Saját fotókkal, idézetekkel, 
hálaadással igazán szép emlék lehet.
Lehetnek téma-hetek a nyári szünetben – pl. 
családfa-kutatás a nagyszülők kikérdezésé-
vel, riporttal, videóval – vagy szülővárosunk 
templomainak megismerése, útszéli keresz-
tek felderítése biciklivel – ezek feldolgozását 
életkor szerint alakíthatjuk.
A nyári szünet esős napjaira kereshetünk fil-
meket a szentek életéről (a fiúk Szent Ágos-
tont szeretni szokták), keresztény szemléletű 
gyerek- vagy ifjusági regényeket, az interne-
ten pedig számos hittanos kézműves ötletet 
is találunk. A fiatalok szeretik a napi üzene-
teket – mobiltelefonra pl. letölthetjük a „Mit 
üzen neked a Biblia? applikációt, ami mega-
dott időpontban napi szentírási szakaszt küld.
Nyaraláskor menjünk együtt templomba 
ott, ahol vagyunk – sok szép élménnyel gaz-
dagodhatunk. A tizenéveseknek szeretettel 
ajánljuk a nyári Instagram kampányunkat 
(lásd 4. oldal), ahová templomokról lehet fo-
tót feltölteni. nyaralás alatt vagy hosszabb 
utazáshoz gyerekeknek jó ötlet az Utazós 
bingó, – egy A4-es lap mindkét oldalán 
olyan dolgok képével, amiket útközben 
lehet látni, és ami megvan, azt át kell húz-
ni. (pl. kéttornyú templom, útszéli kereszt, 
Szűzanya szobor, kiskápolna, templomrom 
stb). A gyerekek mindenhová magukkal vi-
hetik és szemfülesen kereshetik a dolgokat. 
Az utazós bingót alakíthatjuk életkor szerint. 
(Facebook oldalunkon megosztunk egy példát.)

Hittankaland
A szentgyörgymezői plébániaközösség gyer-
mekeivel hittanos kalandjátékot játszottunk 
10 hónapon át, Veni Sancte-tól a Te Deum-
ig. Minden hónapban új kihívás volt, ami 3 
részből tevődött össze és a liturgikus évhez 
kapcsolódott. A megfejtésekből a gyerekek 
havonta találtak egy betűt, amiből év végére 
egy végső 10 betűs jelszót kellett összerakni. 
A havi kalandokban mindig volt egy tanítás 
rész (elolvasni, imát tanulni), egy kaland rész 
(elmenni valahová, megkeresni valamit – kin-
csesládát, feliratot, szobrot stb. – a városban), 
és volt egy írásos vagy rajzos feladat, amit el 
kellett készíteni. Lehetőség volt egy-egy hó-
napra is csatlakozni, de volt néhány kitartó 
kisiskolás, aki egész éven át játszott, és meg-
szerezte a végső jelszót egy év végi ajándékért. 
Mivel a játék már lezárult, elárulhatjuk a jel-
szót is, ami nem más, mint az Eucharisztia.

Szentségimádás 
gyerekekNEK

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és 
ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten 
országa” (Mk 10,14)

Már harmadik éve, hogy a Belvárosi Plé-
bánián minden hónap második szombat-
ján fél napos Szentségimádást tartunk. 
Ekkor egy órát a 4-13 éves gyermekekkel 
és szüleikkel imádkozunk együtt 16 órá-
tól. Szép énekeket, evangéliumi részlete-
ket, gondolatainkat hozzuk az úr elé.
Ilyenkor meg szoktuk osztani örömein-
ket, nehézségeinket, közösen visszük az 
oltárhoz imáinkat. Ebben az órában sok-
szor tartunk csöndet, hogy szívünkben is 
találkozhassunk Krisztussal.
Amikor megkérdezem a gyerekeket, 

milyen kedvvel érkeztek meg, lelkesen 
mesélnek az előző alkalommal megélt 
örömeikről, élményeikről. Beszámolnak 
a várakozásról, hogy vajon ma is olyan 

„békesség lesz-e a Szentségimádáson, 
mint múltkor”. Sokszorosan megtapasz-
talt nyugalom ez, mely jézus jelenlétéből 
táplálkozik.
Szeretik a vidám beszélgetéseket, hogy 
fontosak a gondolataik. „nagyon jó ér-
zés jézusról és jézussal beszélgetni.”
Sokszor gyönyörködöm abban, meny-
nyire mélyről jövő meglátásaik vannak 
ezeknek a kicsiknek! Milyen pontosan 
érzik, hogy az Oltáriszentségben jelenlé-
vő Krisztus ugyanaz, akit a szívükben is 
hordoznak.
Szeretettel hívunk mindenkit jézushoz, 
engedje gyermekét is közel hozzá. Figyel-
je meg, gyermeke milyen természetesség-
gel kapcsolódik be az imádásba! 

(Rehovics Dóra)

NEK felkészülés gyerekekkel – 
ötletek nyárra és máskorra
Csodálatos látni azt az egyszerűséget és tisztaságot, ahogyan a gyerekek vi-
szonyulnak a hithez és az Oltáriszentséghez. Nem vitatkoznak, nem alkudoznak, 
csak egyszerűen rácsodálkoznak és érzik a szentség erejét. Mai napig sokan 
vagyunk felnőttek is, akikben kisgyermekkorban vetették el a hit magját. Ezért 
a gyerekeket sose hagyjuk otthon! Lelki életük kialakításának kezdete a mi fele-
lősségünk, ne engedjük el a kezüket tizenéves korban sem!
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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 szentségimádással]
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]

Rajzpályázat
Esztergom NEK missziós küldöttei rajzpályázatot hirdettek 
iskolás és óvodás gyerekek számára „Az Oltáriszentség-
ben jelenlévő Krisztus” címmel Húsvéttól Úrnapjáig.

A pályázatra Esztergom és környéke iskoláiból, óvodáiból több mint 
200 pályamű érkezett. Az alkotásokat kiállítottuk a ferences gimná-
zium Kákonyi Asztrik Galériájában június 4-től 10-ig. Ünnepélyes 
eredményhirdetés, imádsággal, énekekkel június 10-én vasárnap 
15 órától lesz az esztergomi Ferences templomban. 
Büszkék lehetünk a gyerekekre a gyönyörű munkákért, köszönet 
minden felkészítő tanárnak a lelki terelgetésért, a Kákonyi Asztrik 
Galériának a helyért, valamint a zsüri tagjainak - nélkülük nem jöhe-
tett volna létre ez a kiállítás. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
minden segítőnknek, különösen a Mindszenty iskola pedagógusai-
nak, és minden gyereknek, aki segített a tablók elkészítésében, ren-
dezésében, vásárlásban, barkácsolásban, ragasztásban, nevek kiírásá-
ban stb. Hálásak vagyunk, hogy eszközök lehettünk abban, hogy az 
úr jézus dicsőségére megszülethessen ez a csodálatos kiállítás.

#nyaritemplomom2018 
Instagram kampány
Esztergom NEK missziós küldöttei Instagram kampányt 
hirdetnek 2018 nyarán  2018. június 1-től 2018. augusztus 
31-ig. „Ebben a templomban imádkoztam nyáron” címmel.

Ha nyaralás alatt is elmegyünk templomba, a szentmise és az imád-
ság mellett egyrészt új lelki élményekkel gazdagodhatunk, másrészt  
történelmi és művészeti szépségeket láthatunk még a legkisebb, leg-
ismeretlenebb templomban is. Oszd meg a tiédet! Töltsd fel temp-
lomos fotóidat #nyaritemplomom2018 hashtaggel az Instagramra.


