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AZ 52. NeMZetkÖZI  eUCHArISZtIkUS kONGreSSZUS eSZterGOMI MISSZIóS kÜLDÖtteINek HÍrÚJSÁGA

Szentségimádás iskolája 
esztergomban 
November 6-án 18.30-tól a Ferences Templomban

„Tanuljatok tőlem” - hív mindannyiunkat Jézus. Aki az Ő „iskolájába” szeretne járni, 
annak szól tizenkét estén keresztül a Szentségimádás iskolája. A szentségimá-
dás csöndjében ugyanis Jézus maga alakítja szívünket, formálja bensőnket. 

Az első, városmajori adorációs iskola mint-
egy félezer érdeklődővel indult egy évvel 
ezelőtt, Fábry kornél atya vezetésével bu-
dapesten. ennek videói a youtube-on is 
megtekinthetők. Azóta sok városban tar-
tottak és tartanak folyamatosan szentsé-
gimádás iskoláját. Nagy kegyelem és öröm 
számunkra, hogy esztergom is csatlakozhat 
ehhez. Sokan vannak, akik számára szokat-
lan, idegen az a helyzet, hogy ott üljön a 
monstrancia előtt és... és tényleg, mit is kell 
ott csinálni? Imádkozni kell? De hogyan? 
A magam szavaival, vagy imádságokat kell 
mondani? És ha nem jut eszembe semmi? 
Vagy épp annyi gondolat kavarog a fejem-
ben, hogy azokat otthon is át tudom gon-
dolni, fölösleges elmenni a templomig! Ha 
pedig csak tétlenül ülök, az nem elveszte-
getett idő? ráadásul, ha meghallom, hogy 
szentségimádás, gyerekkoromból a végte-
lennek tűnő unatkozás ideje jut eszembe.
A fenti vívódás sokak lelkében jelen van, és 
talán sosem volt még lehetőségük mindezt 

megfogalmazni, kimondani, és még ke-
vésbé megkeresni a válaszokat, ráakadni a 
megoldásra. Mert ugyanakkor vannak a 
látókörünkben olyanok, akik alig várják, 
hogy betérhessenek a templomba akkor is, 
ha nincs mise. boldogan iratkoznak föl egy-
egy órára, ha szentségimádást szerveznek a 
plébánián. Látszik rajtuk a derű, a békes-
ség, a „kisimultság”, amikor hazaindulnak. 
Hogy csinálják? Mi történik velük?

A nem istenhívő emberek is keresik a „fe-
lülről”, „nagyobb erőktől”, a kozmoszból, a 
természetből, a külső energiákból való töltő-
dés lehetőségét. A szomjukat sokféle módon 
próbálják csillapítani, de néha elmennek a 
forrás mellett. Az adorációs iskola számukra 
is döbbenetes felfedezést kínál!
Aki pedig már régen fölfedezte a szentségimá-
dás nagy lehetőségét, annak ez a sorozat újabb 
mélységeket tár föl az Istennel való együtt-
létben. Hiszen az adorációs iskola célja nem 
más, mint személyes, bensőséges kapcsolatba 
kerülni és maradni Jézus krisztussal, aki fel-
tétel nélkül, visszavonhatatlanul, szenvedélyes 
szerelemmel szeret külön-külön mindegyi-
künket, és alig várja, hogy viszontszeressük. 

(Forrás: iec2020.hu)

Az alkalmak kéthetente kedd estéken 
kezdődnek 18.30 órakor (első alkalom 
november 6.) a Ferences Templomban. 
Minden alkalommal megismerünk egy 
új éneket és hallhatunk egy tanúságté-
telt. Ezt követően szentmisén veszünk 
részt, ahol a homília keretében kapjuk 
meg a tanításokat. Az alkalom végén 
pedig rövid szentségimádásban tapasz-
talhatjuk meg azonnal a tanultakat. Az 
alkalmak egymástól függetlenek, de 
egymásra épülnek. Egy-egy találkozó 
kb. másfél-két órás elfoglaltságot jelent. 
Az adorációs iskola ingyenes, a helyszínen 
megvásárolható lesz az Emmánuel közösség 
által kiadott munkafüzet 500 Ft-os áron. 

Jelentkezni  és regisztrálni lehet  
a lelkigyakorlat.net internetes oldalon,   
a (30) 529 4662-es telefonszámon vagy  

a NEK missziós küldötteknél.
Jöjjünk el, hívjuk barátainkat is! Szeretettel 

vár minket az Úr Jézus!

Forráspont: fiatalok örömteli találkozója a NEK jegyében
Örömteli ünneplésben volt mindannak a több mint kétezer fiatalnak része, akik eljöttek a 
Nemzetközi eucharisztikus kongresszus (Nek) titkársága meghívására a MOM Sportköz-
pontban tartott „Forráspont – egy nap Jézussal” rendezvényre szeptember 15-én.
A falakat fekete függöny borította a minimalista stílusban kialakított rendezvénycsar-
nokban. Igényes látványtechnika, fényjáték és hangjáték járult hozzá annak a gazdag 
tartalomnak az elmélyítéséhez, mely a Nek-re való felkészülés részeként Jézussal való 
találkozásra hívta meg a fiatalokat. A dicsőítést, tanúságtételt, pódiumbeszélgetést, ta-
nítást követő első rész után a fiatalok szentmisét ünnepeltek erdő Péter bíborossal, majd 
szentségimádással fejezték be a találkozót.                                (Folytatás a 2. oldalon)
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„Oltáriszentséget nem szabad otthon 
őrizni, de Szentírást igen. Van Szentírá-
sod? Csinálj neki oltárt! Egy kereszt, egy 
Mária kép, egy gyönyörű hímzett terítő. 

És minden nap szaladj be és olvasd.  
Egy mondat is elég! Azért vagyunk olyan 
elkeseredettek, mert nem iszunk az Élet 

vizéből! Itt van a forrás és szomjan  
halunk! Katolikus Keresztény! Vedd  

kézbe az írásokat, és halld Jézus szavát! 
Az Írások Rólam szólnak. Aki hisz  
szavamnak, annak örök élete van! “

(Barsi Balázs atya prédikációjából)

Átlényegülés
Átlényegülés címmel nyílt időszaki 
kiállítás az Eucharisztiáról a Pesti Vi-
gadóban, a Keresztény Múzeum és a 
Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus (NEK) Általános Titkár-
sága szervezésében augusztus 27. és 
szeptember 26. Között. 
 
kontsek Ildikó, a kiállítás kurátora, az esz-
tergomi keresztény Múzeum igazgatója 
szakértőként hivatalból együtt dolgozik a 
Nek előkészítését végző művészeti bizott-
sággal. elmondta, hogy a tárlaton látható 
képek a keresztény Múzeumból származ-
nak és az európai középkort, reneszánszt, 
barokkot, a 19. századi historizmust eleve-
nítik fel. kifejezetten a kiállításra készült 
Atlasz Gábor emmauszi vacsora című 
festménye és bukta Norbert nagyméretű 
installációja. A kiállítás egyik központi da-
rabja kisléghi Nagy Ádám műve, amely az 
1990-es években született - hangsúlyozta a 
kurátor.
Fábry kornél, a budapesti Nemzetközi 
eucharisztikus kongresszus (Nek) főtitká-
ra köszöntőjében kiemelte, hogy az egyház 
története során több mint 170 olyan eucha-

risztikus csoda történt, amelyet a Vatikán 
kivizsgált és elismert valós csodának. A ki-
állításon látható eucharisztikus csodák, ta-
núságtételek növelhetik a hitünket. 
erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-bu-
dapesti érsek hangsúlyozta, hogy a tárlat 
ráirányítja a figyelmet azokra a különleges 
vallási és társadalmi jelenségekre, amelyek 
az Oltáriszentség körül Magyarországon és 
a magyar kultúrkörben jelentkeztek. Hang-
súlyozta, az eucharisztikus lakoma krisztus 
utolsó vacsorájának megjelenítő emlékeze-
te, a keresztény közösség legsajátabb, leg-
szentebb cselekménye volt. „A kiállítás az 
érzék feletti érzékelésre hív meg: a képek, a 
csodák, a tárgyak nyelvén vezet be a titkos 
középpontba, ahol a fizikai lét felemelkedik, 
és megnyitja szemünket a valóságon túli va-
lóságra, az igazi lényegre” - húzta alá.
Csodálatos élményben volt része minden-
kinek, akinek alkalma nyílt megtekinteni a 
kiállítást. 
kontsek Ildikó a Magyar kurirnak elmond-
ta, hogy a jövőben több olyan kiállítást ter-
veznek, amelyeknek az a célja, hogy olyan 
helyszíneken is megjelenjen az eucharisztia 
téma, amelyek nem csupán a gyakorló hí-
vek, hanem a nagyközönség számára nyitott, 
ismert intézmények. 

(Forrás: iec2020.hu, magyarkurir.hu)

Isten szerelmes levele 
Szeptember utolsó vasárnapján, Szent 
Jeromos emléknapján ünnepeltük a 
Szentírás vasárnapját. Szent Jeromos 
írja: „Aki nem ismeri a Szentírást, nem 
ismeri Krisztust!” 

A Szentírás nem más, mint Isten „szerelmes 
levele” hozzánk. ebben van leírva, hogy 
mennyire szeret, hogy mi a célja az életünk-
kel. Öreg falusi házakban, gyermekkorunk 
élményei közé tartozik, amikor megtalál-
tuk azokat a megsárgult levelezéseket, me-
lyeket szüleink, nagyszüleink írtak egymás-
nak jegyességük idején. S ezeket a leveleket 
ők újra és újra elővették, elolvasták, jóllehet 
már kívülről tudták, mégis újra és újra átél-
ték, ízlelgették azokat a szavakat, melyeket 
egymás iránti szeretetük ihletett.
A mennyei Atya „szerelmes levele” ott van 
a polcunkon, porosodik, napok, hetek, hó-
napok telnek el anélkül, hogy kinyitnánk, s 
közben kesergünk, roskadozunk terheink 
miatt, holott Isten gyógyító szeretete csak 
egy karnyújtásnyira van tőlünk.
kis harapnivaló tehát számunkra, egy-egy 
morzsa, mely hetekre kitart, vagy pedig 
mindennapi kenyér, amiből életünk for-
rásozik?
ez a hónap, most az iskolaév kezdetén, 
meghív Isten élő szavának szomjúhozásá-
ra, meghív, hogy ne elégedjek meg egy kis 
futólag bekapott gyors harapnivalóval, ha-
nem engedjem, hogy mindennapi táplálé-
kom, örömöm, boldogságom legyen, mely 
irányt szab életemnek, és indít, hogy ne 
csak olvassam, hanem váltsam életre a min-
dennapokban is.

(Gáspár István atya írása megjelent a  
Tanúság című lapban, a Nagymarosi  

Egyházközség Hírlevelében, 2013. őszén)

Forráspont:
fiatalok örömteli találkozója a NEK jegyében
(Folytatás az 1. oldalról)
bonifert rita írja a 777blogon: „Őszintén, mikor megláttam hol zajlik az esemény – több száz 
lámpa, kamerák, óriás kivetítők stb. között – azonnal fenntartásokkal kezeltem a helyzetet… de 
rájöttem, rosszul tettem! Előítéletem a korábbi rossz élményeim miatt keletkezett, hiszen voltam 
több olyan eseményen is, mikor a hit megélését látványtrükkökkel „erőltették ki” a jelenlévőkből. 
A Forrásponton viszont kéz a kézben járt a hagyomány és az innováció.
Vegyük példának először a zenét. Kinek ne lenne olyan kedvenc száma, amit ha meghall a rá-
dióban, azonnal felhangosítja, közben arra gondol, bárcsak ezt most élőben hallhatná a legjobb 
hangminőségben, zengjen tőle az egész világ! Ugyanez a helyzet a mi kis keresztény gitáros dala-
inkkal, amit néha már rongyosra énekeltünk templomokban, mégis megunhatatlanul fülbemászó, 
lélekig hatoló. Most pedig mindezeket tehetséges kórustól, énekesektől és lenyűgöző hangtechniká-
val „dolby sztereó”-ban hallhattuk, így igazán garantált volt a libabőr.
Aztán ott voltak az előadók és tanúságtevők, akiket követhetünk több száz ismerősünk mellett az 
instán és Facebookon is, de igazán csak élőben válhatnak hitelessé számunkra. Gersei Csenge, Fábry 
Kornél atya, Vecsei H. Miklós és Hodász András atya bizonyságot tettek hitükről már csak azzal a 
ténnyel, hogy kiálltak kétezer fiatal elé, ezzel is erőt és bátorítást adva számunkra a hitmegvallás 
terén. Hiába hívtak volna el a szervezők még náluk is tehetségesebb előadókat, hiába mondtak 
volna még jobb „motivációs dumát”, ha nincs mögöttük a hitelesség, akkor megint csak üres sza-
vak hangzottak volna az arénában. A tanúságtevők nem saját maguk marketingelése miatt lép-
tek színpadra, hanem túlmutatva önmagukon, Jézus végtelen szeretetére hívták fel figyelmünket.”
Jákfalvy kata, a bonum tV műsorvezetője és Fábry kornél mint a rendezvény házigaz-
dája, búcsúzóul számos rendezvényre hívta meg a fiatalokat. többek között Nagymaros-
ra október 6-án; a 72 óra kompromisszumok nélkül rendezvényre, a szeretet cselekedetei-
nek gyakorlására október 11. és 14. között; valamint egy év múlva az újabb Forráspontra.

(Forrás: 777blog.hu, magyarkurir.hu)



II/4 – 2018. Október

3

Ebben a hónapban szeretettel osztjuk 
meg Shugan Zsuzsanna NEK missziós 
küldött testvérünk tanúságtételét.

„Nem ti választottatok engem,  
hanem én választottalak benneteket…” 
(Jn.15,16) 

kislány koromban volt egy visszatérő ál-
mom. Létrát építettem kalapáccsal, szögek-
kel, fát kellett szereznem minél többet, hogy 
a létra magasabb legyen. ezen a létrán aztán 
felmentem, látni akartam, mi van fenn az 
égben. De a létra nem volt elég magas, nem 
láttam semmit. Alig vártam a következő es-
tét, hogy álmomban tovább építsem a létrát, 
de az sosem volt elég magas. 
Gyermekkoromban nem beszéltek otthon 
Istenről, nem jártunk templomba, nem 
imádkoztunk. Édesanyám viszont – aki 
lelkületében keresztény – arra nevelt, hogy 
mindenkit mindig segítsünk. Sokszor so-
kan kaptak, még idegenek is, szállást, va-
csorát nálunk. 
17 évesen kaptam az első Istenélményt. Az 
egyik gimnazista barátom elhívott nyári tá-
borba, úgy hívták keFÉt tábor, ami a ke-
resztény Fiatalok Építőtáborának rövidítése. 
Itt az ország különböző helyeiről diákok, 
kispapok találkoztak, dolgoztunk és túráz-
tunk két hétig. A lényeg azonban az imádsá-
gokon, miséken, beszélgetéseken volt. egyik 
este tábortűz körül ültünk, hirtelen nagy 
szeretet és öröm töltött el, a pillanat törtré-
sze alatt megéreztem, hogy Isten létezik. 
A nyár úgy folytatódott, hogy elmentem a 
helyi jezsuita templomba gimnazista hit-
tanra. Itt találkoztam egy szentéletű atyá-
val, kardos Mihálynak hívják. Mihály 
atya Szeged utcáit és tereit járta. Odament 
minden kallódó , unatkozó fiatalhoz az ut-
cán, nagy szeretettel elhívta őket a temp-
lomba. A fiatalok jöttek, sokan közülük 
megkeresztelkedtek. Igy lettem én is két-
szeres keresztanya hirtelen.
Már nem volt elég a heti egy hittan óra. 
kisközösségeket alakítottunk, lakásokon 
találkoztunk, beszélgettünk, imádkoztunk, 
elkezdtük az első karitatív tevékenységein-
ket is, betegeket látogattunk, idősotthonok-
ba jártunk, hátrányos helyzetű fiatalokat 
segítettünk.  Hallottunk egy másik szenté-
letű atyáról, aki Jászszentlászlón volt plébá-
nos. Zselepszky Fábián atyához tömegesen 
jártunk, nagyon sok hétvégét töltöttünk a 
plébániáján. Ő tanított bennünket kariz-

matikus módon gondolkozni, imádkozni. 
bekapcsolódtunk a magyarországi karizma-
tikus megújulásba.   
Aztán jöttek a próbatételek.
Mennyei Atyám meghívott a keresztény 
életre, de a tanulnivaló is elkezdődött. 
Az első nagy próba volt, hiszem-e , hogy Ő 
jelen van az Oltáriszentségben. Szektások 
vonzásába kerültem, megvetették a katoli-
kusokat az Oltáriszentségben való hitükért. 
Megkaptam a kegyelmet egy mise alatt, 
hogy hitemet soha senki nem veheti el: az 
Oltáriszentségben Jézus van jelen!! A temp-
lomból kilépve egy repülőre lettem figyel-
mes, ami az égen hatalmas kondenzcsíkot 
húzott , egy hal jelent meg . 
A második nagy próba volt, lehet-e keresz-
tény életet élni, ha nincs ott a kisközösség 
támasza. külföldön vállaltam munkát, 
megismertem a férjemet, összeházasod-
tunk. kerestem a kisközösségi lehetőséget 
idegenben is, de nem találtam. Nem voltak 
közösségek. Szerettem volna szervezni, de 
nem volt érdeklődés rá. ekkor férjemmel 
kezdünk otthon ketten imádkozni, és egyre 
közelebb kerültünk a rózsafűzér imádság-
hoz. A Szentlélek ekkor szárnyaira kapott....
Önkéntesek lettünk böjte Csaba testvér ala-
pítványában, önkéntesek közössége szüle-
tett meg a Szentlélek kiáradásából. A Szent-
lélek újból kiáradt, nemzeti színben kezdtük 
el fűzni a rózsafűzéreket, közösség alakult 
ismét, a Hazáért imádkozunk, a magyaro-
kért, a magyarság keresztény megújulásáért. 
A harmadik próba volt a legnehezebb, szere-
tem-e Mennyei Atyámat minden körülmé-
nyek között. 
A férjem volt a legjobb barátom, társam. 
Nagyon szerettük egymást. Életéért végig-
küzdöttük házasságunk tizenhárom évét. 
Cukorbeteg volt, aki a lábát is elveszítette 
a betegség következtében. A rák ellen nem 
tudtuk felvenni a küzdelmet. Ott maradtam 
idegen országban egyedül. egy évig egy mat-
racon aludtam a földön, teljes sötétség borult 
rám, nem értettem Istent. reggeltől estig 
sírtam. rengeteget voltam egyedül. Aztán 
ebbe a sötétségbe, mint valami kis napsu-
gár bevillant a remény. először csak pilla-
natokra, majd egyre hosszabban. Hiszel-e a 
Mennyországban? Hiszel-e a feltámadásban 
, hallottam a kérdéseket a lelkemben Atyám-
tól . Nem volt-e ajándék ez a tizenhárom év 
amit kaptál? Akkor elkezdődött a gyógyulá-
som. Megértettem, hogy minden ajándék itt 
a Földön, hiszek a Mennyországban. Hiszek 
abban, hogy a Mennyek országa itt van köz-
tünk. Összetartozunk, egy család vagyunk, 
és van egy mindenkinél jobban szerető 
Mennyei Atyánk.

Hálás vagyok és boldog, hogy Atyám elhí-
vott szőlőmunkásnak, bármilyen feladatot 
ad, örömmel elfogadom. A félelmeimet 
elveszítettem. rácsodálkozom, milyen 
mérhetetlen szeretettel szeret mindenkit az 
Atya, azt is aki észreveszi , azt is aki tagadja 
az Ő létét . 

„arra rendeltelek, hogy menjetek, terem-
jetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. 
Akkor mindent megad nektek az Atya, amit 
a nevemben kértek tőle. Ezt a parancsot 
adom nektek: szeressétek egymást!” 
(Jn ,15,16 befejezése)

Imádság Máriához
Oltalmad alá futunk,  
Istennek szent Anyja,  

könyörgésünket meg ne vesd  
szükségünk idején,  

hanem oltalmazz meg minket  
minden veszedelemtől,  

mindenkor dicsőséges és áldott Szűz!  
Mi asszonyunk, mi közbenjárónk,  

mi szószólónk,  
engeszteld meg nekünk szent Fiadat, 

ajánlj minket szent Fiadnak,  
mutass be minket szent Fiadnak! 

Ámen.

Túrmezei Erzsébet:

Ma!
Holnap talán az ajkam néma.

Hogy ne maradjak
szerető szóval
senki adósa;

úgy szóljak még ma.
Holnap talán merev a lábam.

Segíts, Megváltóm,
hűséges szívvel

szüntelen veled járni a mában.
Holnap talán karom se mozdul.

Ma szent örömmel
úgy tegye dolgát,
mint a te szolgád

itt s a síron túl.
Holnap tán a szívem is hallgat.

De ma hirdesse
minden verése:

Áldom, Megváltóm,
mentő hatalmad.

A tegnapot befödte véred.
tied a holnap.

Nekem csak mám van.
Segíts hűséggel

ebben a mában szolgálni néked!

Tanúságtétel
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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]

Jézus azt mondta, Ő az élő kenyér. kösd össze a pontokat, és megtu-
dod, hogy ma hogyan adja magát nekünk Jézus. (Jn 6,51)

Ebben a templomban 
imádkoztam nyáron
Beszámoló a nyári Instagram kampányunkról

Ülök a Jáki templomban egy forró augusztusi vasárnapon, körülöt-
tem a családom és a sokszáz éves falak. Gyönyörű kórus énekel a 
szentmisén, és épp olyan dolgokat hallok, amik valamit jelentenek 
számomra, emlékeket idéznek, megszólítanak, mintha az Úr Jézus 
titokban összeválogatta volna. 
Vajon ki mindenki érinthette ezeket a falakat? ki mindenkinek a 
boldogsága világította be a teret itt már és ki mindenkinek a könnyei 
áztatták az évek során a régi padlóköveket? 
A mise után körbesétálunk, megnézzük a környéket, kávézunk és 
beszélgetünk a helyiekkel. 
eszembejut a többi templom, ahol a nyaralások során jártam,  bala-
ton környéke, a siófoki Sarlós boldogasszony templom üvegablakai 
és kertje, aztán a Felsőörsi templom középkori varázsa, ahol a fiatal 
atya sok ministráns gyerekkel hozta jelenbe a múltat. A nyári uta-
zásaink során jártam modern templomban, olvastam csodás faliúj-
ságokat, éreztem gondos kezek templomkertjeiben a rózsák illatát, 
találtam szívhezszóló, elvihető imádságokat, láttam fantasztikus 
közösségi beszámolókat, készítettem csodálatos fotókat. Hallgattam 
különböző atyákat, átéltem lélekemelő szentmiséket, és csak kaptam, 
kaptam, kaptam – valamiért mindig – személyreszóló ajándékokat 
ezekben az élményekben. 
A nyári hónapokra meghirdetett Instagram kampányunk elsősor-
ban a fiatalabb korosztálynak szólt, „ebben a templomban imád-
koztam nyáron” címmel. Fotómegosztásokat kértünk arról, ki 
merre nyaralt és melyik templomban járt. kampányunkat a Nek 
titkárság is felkarolta és hirdette az iec2020.hu weboldalon.  Az 
elvárásainkat felülmúlta a részvétel és a sok fotó, amit láthattunk. 
köszönjük Nektek és reméljük, lesz módunk még megmutatni eze-
ket a képeket egy olyan alkalommal, ami megérdemli a figyelmet. 
további szép templomlátogatásokat és templomfotózásokat kívá-
nunk és sok kegyelmet, miközben átélitek!              Szeder Bernadett

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

Szentírásolvasó „rejtvény” felnőttekNEK. 
Ha van egy kis időnk, keressük ki az alábbi szentírási szakaszokat,  
a jutalom ott lesz bennük a Szentlélek által 
(Fil. 4,13) (Jn 14,1) (Jn 13,34) (Gal. 2.20) (Zsolt 139,5)  
(Jób 5,18)  (Iz 43,5)  (Mt 6,33)  (1Kor 13,1)


