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Újra Misszió, újra Egyház!
Ferenc pápa 2019 októberére rendkívüli missziós hónapot
hirdetett meg. „A hit azáltal erõsödik, hogy továbbadják!”
– mondta többek között a pápa, így az irányunk egy-
értelmû, újra meg kell újítanunk missziós lelkületünket,
hiszen ez maga az Egyház megújítója. A misszió megújít
minket, a hit továbbadása új lendületet, életet, belsõ
dinamikát ad világi és helyi közösségünknek.

Az alap a hitünkben való állhatatosság és az
ima, amelyek minden missziós lépést meg kell
elõzzenek, és amelyekre minden igehirdetésnek,
a hit továbbadásának rá kell épülnie. Szent Pál
apostol Timóteusnak ezeket írja: „Tarts ki
amellett, amit tanultál és amirõl meg-
gyõzõdtél…” (2Tim 3,14) Szent Pál búcsú-
levelében, lelki végrendeletében nemcsak
Timóteusnak irányozza elõ a hitben való
kitartás alapjellegét, hanem ebben az akkori
(õs)egyház élethelyzetébe is bepillantást sej-
tet, a zsinagógákból kizárt, a vitáktól meg-
tépázott és az üldözést a küszöbön látó
akkori közösségnek is a „tarts ki” biztatás
az alapokhoz való ragaszkodást, (hit)éle-
tet és a misszió alapját jelentette.
Ebbõl a hitben való ragasz-
kodás, kitartás-alapból
kell induljon a mi
missziónk is.

Grafika: Nogáll János: Krisztus követésérõl
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Avilai Szent Teréz

TIÉD VAGYOK,
Érted születtem,
Mit kívánsz tenni velem?

Szentséges méltóság,
Örök bölcsesség,
Jóság, mely elárad lelkemben.

Isten, fenség, egyedüli Létezõ,
Irgalmasság,
Lásd milyen hitvány az a lény,
aki ma ezekkel a szavakkal hirdeti
Szeretetedet:

Mit kívánsz tõlem, Uram?
Tiéd vagyok,
Mivel Te teremtettél,
Tiéd, mivel megváltottál,
Tiéd, mivel hívtál,
Tiéd, mivel vártál,
Tiéd, mivel elviselsz,
Tiéd, mivel nem vesztem el.
Mit kívánsz tõlem?

A másik alap az ima, ami nélkül szintén nincs misszió. A közösségi és
egymást támogató ima, mint a Mózes karjait tartó Áron és Hur (Kiv 17, 8-
13) éppen olyan fontos, mint az éjjel-nappal folyamodó, fáradtságot nem
ismerõ özvegyasszony, aki igazságszolgáltatást kért az igazságtalan bírótól
(Lk 18,1-8).

„Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?”
(Lk 18, 8). Hogy eljön, az nem kérdés, csak az a kérdés, hogy talál-e majd
hitet, a „boldogok, akik nem láttak és mégis hisznek” (Jn 20,29) hitét. Ebbe
irányul a missziónk, aminek kiindulója az alapokhoz való ragaszkodó
kitartásunk és a kitartó imánk.

Pék Sándor plébános

IMA A MISSZIÓKÉRT

Szentlélek Isten, akit Urunknak és
Éltetõnknek vallunk! Te egykor nagy
lelkesedéssel töltötted el az aposto-
lokat, hogy elinduljanak tanúságot
tenni Krisztusról és hirdetni az öröm-
hírt.

Segítsd a világon mindenütt a
keresztényeket és a keresztény közös-
ségeket, hogy az Úr Jézustól kapott
küldetésüket teljesítsék, és minden
népnek hirdessék az evangéliumot!

Segíts minket, hogy ne lankad-
junk a hit terjesztésében, hanem nagy
buzgósággal végezzük szolgálatunkat
az emberek üdvössége érdekében és
Isten dicsõségére! Amen.
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A terézi imáról
Marosszentgyörgyön tartották a Gyulafehérvári Fõegyházmegye szerzeteseinek
találkozóját, a kármelita nõvérek szervezésében. Johanna-Andrea nõvér Avilai Szent
Teréz A belsõ várkastély címû írása alapján tartott elõadást a terézi imáról. Ebbõl
idézünk az alábbiakban.

„(…) Semmire sem gondolás… helyett: elmélkedés Krisztus életérõl az
evangélium alapján – így kezdeni mindig az imát. Ne akarjak Mária lenni,
mielõtt Márta fáradságos munkáját nem tettem meg. Nem lehet kierõszakolni
a szemlélõdés ajándékát azzal, hogy erõszakkal semmire sem gondolok az
ima idején. Amíg csak tudok, elmélkedjek – tanácsolja Szent Teréz. Az
összeszedettséget, amikor figyelmemet egyedül Istenre irányítom, nem valami-
féle koncentrálással érem el, hanem azzal, hogy az evangélium segítségével
együtt vagyok Krisztussal. Például fölbaktatok Vele a hegyre, hogy megtanul-
jam, hogyan kell imádni az Atyát. Rójam Vele az utcákat, hogy megkeressem
Vele mindazt, ami Isten számára elveszett. Fáradságában leülök Vele Jákob
kútjához. Szomjazom és éhezem vele… S Õvele maradok, bármit is tapasztalok
magamban. Küzdelem… a szétszórtsággal. Egy könyv, kép segítségével Isten
jelenlétében maradok. Szemlélve a teremtést, eljutok a Teremtõhöz. Ha az
ima egész ideje alatt küzdök a szétszórtsággal, akkor ez a küzdelem az imám.
Ezt szívesebben veszi tõlem az Úr ilyenkor, mintha a legnagyobb szellemi
örömben egyesülnék Vele. Ha betegség, fájdalom gyötör, akkor a létemmel
imádkozom; Isten jelenlétébe helyezkedem, ahogy képes vagyok rá: egy sóhajjal
Felé, vagy egy képre tekintve, vagy csak egy Rá való egyszerû odagondolással.
Elfogadom magam úgy, ahogy vagyok és így imádkozom.

Szent Teréz tanítása szerint az imában nem én csöndesítem le képessé-
geimet, az értelmet és az akaratot, hanem Isten, mégpedig akkor, amikor
elérkezettnek látja rá az idõt. A nyugalom imája, a szemlélõdés kezdete. Ezt
nem én idézem elõ, hanem Isten ajándéka. Álomszerû állapot. „…bennem
nyugalmat talál lelketek”. Lelassul a gondolkodás és a test is nyugalomba
kerül. Ilyenkor leteszem a könyvet, behunyom a szememet és elidõzöm Isten
jelenlétében.

A szemlélõdõ ima másik kegyelme: a képességek álma, amikor egyszerre
vagyok Mária és Márta, mert a képességek el vannak ugyan merülve Istenben,
mégis tudom végezni a feladataimat. Ugyanakkor el vagyok merülve az
Úrban, szemlélése teljesen leköti az értelmet és az akaratot. A legjobb esetben
természetesen nem látok semmit, hanem belsõ tapasztalatként élem meg.
(…)”

Forrás: ersekseg.ro
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Gyalog Vredenbõl Váradra,
barátoktól barátokig

A vártnál sokkal hamarabb érkezett meg Nagyváradra Rainer Pag sekrestyés, aki
Úton, barátoktól barátokig mottóval hatvanegy nap alatt tette meg gyalog a
németországi Vreden és a Szent László-plébániatemplom közötti, légvonalban 1115
kilométer hosszú távolságot. Vándorlását naplóban örökítette meg.

2013-ban Németország Münsterland tartományában, pontosabban a
münsteri római katolikus egyházmegye Vreden nevû helységében több
plébániát egyesítettek. Az ennek nyomán létrejött Szent György-plébánia
keresett magának egy partneregyházközséget. Akkor még ott tartózkodott
Hubert testvér, egy szerzetes, aki ismerte a mallersdorfi ferences nõvéreket.
Tudta, hogy Váradon is szolgálnak, ezért azt javasolta: próbálkozzanak
Erdéllyel, illetve Nagyváraddal, mert az egy biztos pont. Azóta nagyon szépen
mûködik a kapcsolat a Szent László-plébániával. Évente, januárban mennek
a váradiak, általában egy tízfõs csoporttal, októberben pedig jönnek õk,
szintén egy körülbelül tízfõs csoporttal.

Rainer Pag a vredeni egyházközségben dolgozik, mint sekrestyés. Két–
három év elteltével csatlakozott a vredeni csoporthoz, és már akkor meg-
fogalmazódott benne a kérdés: hogyan tudna „jobban beállni ebbe a vonalba?”.
Neki a hobbija a sport, így ezen gondolkodva megpedzette, hogy bevállalna
egy mega-gyalogtúrát. Idén ki is vett három hónap szabadságot, hogy ennyi
idõ alatt eljusson Vredenbõl Váradra, gyalogosan. Akkor még úgy tervezte,
hogy valamikor október vége felé érkezik meg, a csoporttal egy idõben.
Akcióját, gyaloglását, melyet naplóban is megörökített, felajánlotta a két
közösség közötti kapcsolat erõsítésére.

Pozitív élmények
Fáradtan, de azért a megtett erõfeszítéséhez képest meglepõen frissen és

vidáman érkezett meg Rainer múlt csütörtökön a várad-újvárosi plébánia-
templomhoz. Lapunknak arról számolt be: a hatvanegy nap közé azért
beiktatott hosszabb megállókat, pihenõket is, például több napot töltött
Prágában, Bécsben, Budapesten és Máriapócson. A sok szép és pozitív talál-
kozás örök élmény marad számára. Szerencsére kevés negatív hatás érte –
ezek közé sorolta a vaddisznókkal való afférját valahol Budapest közelében,
az egyik erdõben. Az elsõ napok nagyon nehezen teltek, huszonnégy kilo-
grammot cipelt eleinte a hátizsákjában, késõbb azonban rájött, hogy ez hiba,
mert így túl súlyos a terhe. Útközben ezért, amikor összefutott barátokkal,
ismerõsökkel, mindig hagyott náluk dolgokat, hogy vigyázzanak ezekre, míg
visszatér – magyarázta. Megjegyezte: az elsõ hetekben olyan hólyagok kelet-
keztek a talpán, mint addig még soha.
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Azt mondta: azért számolt hosszabb zarándoklattal, mert bármi közbe-
jöhetett volna, egy betegség például, vagy a kedvezõtlen idõjárás. Noha
hamarabb érkezett, nem tér vissza, hanem marad.

A plébánián lett elszállásolva, és amíg jön a vredeni csoport, önkéntes
munkákat vállal. Pék Sándor atya két lehetõséget is felkínált a számára:
segítsen a Posticumban, vagy egy általuk támogatott gyermekotthonban, és
õ az utóbbit választotta. A margittai ministránstalálkozóra is elment, október
18-án pedig Máriapócsra zarándokol az újvárosi hívekkel. Emellett Tankó
Zita tanfelügyelõvel, némettanárral a Szent László Római Katolikus Teológiai
Líceumba is ellátogatott, ahol részt vett tanórákon.

Ciucur Losonczi Antonius
Megjelent a Bihari Napló 2019. október 2.-i számában

A szerzõ felvétele

Ima
Uram, Te ismersz. Jobban magamnál,
és átlátsz rajtam, hogy milyen vagyok.
Nézd el nekem, hogy ily meztelenül
szólok Hozzád, és a szavam dadog.
Te minden gondolatom látod,
így tudod, hogy tudom: tartozom Neked.
Hibáimnak se szeri se száma,
mégis – mert Tõled érkezett –
látod? A lelkem legmélyén lapul
mi üdvözíthet talán: szeretet.

CSÁVOSSY GY. ISTVÁN
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Találkozások Szûz Mária oltalma alatt
Máriához, drága Szûzanyánkhoz,
tisztelettel járulunk...

Találkozásra készülünk, hiszen a hónap végén ismét ellátogat hozzánk a
vredeni testvéregyházközséget képviselõ kis csapat. Egyikük már meg is érkezett
szeptember 26-án: Rainer Pag, aki gyalogosan tette meg a 2066 km utat, alig
több mint két hónap alatt.

Mariazelltõl a Mária-úton zarándokolt, s megérkezésekor büszkén mutatta a
tavaly Máriapócson tõlünk kapott kis medált. Egy éve már, hogy a nyakláncán
hordja, emlékeztetõül a fogadalmára, miszerint gyalog tér vissza a kegyhelyre,
felajánlva a zarándoklat minden szépségét és nehézségét – mindannyiunkért.
Ahogy õ nevezte: a barátságutat járta végig, Máriapócs áldását hozva el nekünk.

Ez juttatta eszembe ez év eleji vredeni tartózkodásunkat, amikor együtt
zarándokoltunk el a németországi Eggerode Mária-kegyhelyre. Szívet melengetõ
emlék, az aznapi igencsak hideg idõjárás ellenére. Együtt vettünk részt a
szentmisén, majd németül és magyarul imádkozva jártuk végig a szabadtéri
keresztutat.

Eggerode a Münsteri Püspökség második legrégebbi, immár 681 éves
zarándokhelye, melyet 1151-ben említettek meg az írások.

A templomot építtetõ nemesi családot mély Mária-tisztelet jellemezte.
Valószínûleg egyikük hozta a 70 cm magas Madonna-szobrot a templomba,
az egyik keresztes hadjárat során.

Rainer Pag barátunkat fogadtuk templomunkban
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Az Eggerode-i Mária-szobor

Gegrüßet seist du, Maria,
voll der Gnade.
Der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter
den Frauen,
und gebenedeit ist die Frucht
deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes,
bitte für uns Sünder,
jetzt und in der Stunde
unseres Todes.
Amen.

Üdvözlégy, Mária,
kegyelemmel teljes!
Az Úr van teveled.
Áldott vagy te
az asszonyok között,
és áldott a te méhednek
gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szûz Mária,
Istennek szent anyja,
imádkozzál érettünk,
bûnösökért, most és halálunk
óráján. Amen.

Október Mária
hónapja, imádkoz-
zuk a rózsafüzért,
Máriapócsra készü-
lünk, s velünk tart
Rainer is.  Így köti
össze a két közösséget
Szûz Mária, mint  a
derûs nyári napok
üdítõ szivárványa. Az
Isten és ember közti
szövetség, egyházköz-
ségeink közti barát-
ság jeleként.

Tankó Zita

Az Eggerode-i
kegytemplomban vredeni

barátainkkal közösen
vettünk részt szentmisénFotók: Voiticsek
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Zarándoklat Máriapócsra
Október 18-án a Szent László-plébánia zarándoklatot szervez Máriapócsra.
Feliratkozni – személyi igazolvánnyal – a plébánián vagy a sekrestyében
lehet. Az utazás ára 75 lej.

A pócsi kegyképet 1676-
ban Csigri László mária-
pócsi bíró készíttette fo-
gadalomból és hálából, a
török rabságából történt
szabadulásának emlékére.
(…) 1696. november 4-én,

miközben a kis fatemplomban Papp
Dániel lelkész a Szent Liturgiát vé-
gezte, Eöry Mihály pócsi földmûves
arra lett figyelmes, hogy az ikonosz-
tázon elhelyezett Istenszülõ-ikon
mindkét szemébõl bõségesen folynak
a könnyek. A rendkívüli esemény
csodálattal töltötte el a jelenlevõket.
A könnyezés két hétig szünet nélkül
tartott, majd kisebb megszakításokkal
egészen december 8-ig. A korabeli
feljegyzések szerint a könnyezés utolsó
napján olyan hideg volt, hogy a ke-
helyben a bor és a víz megfagyott, de
Mária könnyei ekkor is bõségesen hullottak.

A jelenlegi díszes barokk templom elõdje egy egyszerû kis fatemplo-
mocska volt. A Pócsra zarándokoló hívek egyre nagyobb száma szükségessé
tette a kis fatemplom helyén egy nagyobb templom építését. A templom
berendezése hosszú ideig tartott. Az igen díszes képállvány, ikonosztázion
1785–88 között épült. Ennek képeit azonban 1896-ban újakra cserélték. A
szentélyben a 18. században épült meg a fõoltár, amelynek márványtömbje
gróf Forgách Pál ajándéka. Az ekkor készült nagyon szép baldachint sajnos
lebontották. Szép barokk alkotás a két mellékoltár és a szószék. Máriapócs
történelmének kiemelkedõ napja 1991. augusztus 18., amikor a Magyarországot
meglátogató Szent II. János Pál pápa bizánci szertartású Szent Liturgiát
végzett magyar nyelven a kegykép elõtt.

Forrás: mariaut.hu

Fotó: Voiticsek

Október

18
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Hittanóra másként
Plébániánk hittanosai Pék Sándor atyával Vársonkolyosra kirándultak
szeptember elsõ hetében. Bár jó tapasztalat volt maga a vonatozás is, igazán
élménydús napot töltött együtt a kis csapat. A résztvevõ 13 ministráns
legkisebbje most lesz elsõ osztályos, a legidõsebb pedig elsõ éves egyetemista.

A gyerekek a pap bácsival együtt „rajzolták meg” kövek segítségével a
szentélyt és jelölték meg a helyüket az oltár körül. Az egyik rejtélyes hátizsákból
pedig elõkerültek mindazok a tárgyak, melyekkel minden szentmisén
találkozhat az oltár körül szolgálatot teljesítõ. A nagyobbak és tapasztaltabbak
segítettek Sándor atyának bevezetni a kisebbeket a ministránsok „komolyabb”
feladatkörébe, ugyanakkor észrevétlenül csiszolták õk is a tudásukat. A vakáció
utolsó napjaiban igazán különleges hangulata volt a természet nagy templo-
mában megtartott hittanórának! A csengõ és hangtál hangjai messze szálltak,
hirdetve az Istenszolgálat szabadságának istengyermeki örömét... Természetesen
nem maradhatott el a játék, a barlanglátogatás, a Sebes-Körös sziklás részeinek
felfedezése, a lengõhidakon való izgalmas átkelés, az erdei séta és a beszélgetések
sem. Mindez hozzásegített egymás jobb megismeréséhez, a kis csapat össze-
kovácsolódásához, a tudatos elõretekintéshez.

Köszönet ezért a remek vakációbúcsúztató, az elõttünk álló tanévre tekintõ,
értékes tartalmakra épülõ csapatépítõ napért!

Tankó Zita

Fotó: Tankó Zita
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„Add Urunk, hogy egyszer mennyei oltárodnál is
ott lehessünk”

„Engedjétek Hozzám jönni a kisgyerme-
keket, mert ilyeneké az Isten országa.”
A legboldogabb érzés, az amikor egy
olyan személy közelében lehetünk
akirõl tudjuk, hogy mindennél job-
ban szeret minket. Isten szereti gyer-
mekeit és mindig velünk akar ma-
radni, ezért minden szentmisén a
szentáldozás által eljön közénk.

Ministránsként az Úr közelében
lenni és Õt szolgálni a legfelemelõbb
érzés. Ez egy olyan öröm, amit fel
sem foghatunk, hogy Istent szol-
gálhatjuk. Isten magához hív minket
gyermekeket, hogy a legkisebbekben
is megdicsõithesse magát.

Boldog Allan egyik látomásában
Szûz Mária azt mondta: „Fiam annyi-
ra szereti azokat akik a mise Szentáldo-
zatánál segédkeznek, hogy ha szükséges
volna, meghalna értük annyiszor ahány
misén voltak már.”

Loló Gabriella-Brigitta

Veni Sancte tanévkezdõ szentmise, 2019. szeptember 8.
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Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus

Budapest, 2020. szeptember 13–20.
„Minden forrásom belõled fakad”

Zsolt 87,7

A barátság szentsége
Jézus és a barátság

Ha Jézus életét tekintjük láthatjuk, hogy Jézus körül több koncentrikus kör
alakult ki, a kapcsolatok különbözõ mélységével. A legbensõ körben három
tanítvány János, Péter és Jakab voltak, velük foglalkozott a legintenzívebben,
több alkalommal csak õket vette maga mellé, például amikor a színeváltozás
történt, vagy a Getszemáni kertben is. Egy szélesebb kör a többi tanítvány
köre, és azok az emberek, akikhez szemmel láthatóan szintén baráti szálak
fûzték, például Lázár és testvérei, Márta és Mária. Jézus tudatosan választott
tanítványokat, a tizenkettõt õ maga választotta ki. A korabeli mester–tanítvány
viszonyokban ez általában fordítva volt. Az elsõ századi zsidó kultúrában a
tanítványok választottak rabbit maguknak, akinek persze meg volt a szabad-
sága, hogy elfogadja, vagy sem az adott fiatalembert, mint tanítványt. Jézusnál
viszont fordítva történik: itt õ a kezdeményezõ. A meghívottnak persze
megmaradt a szabadsága, és akár el is utasíthatta a meghívást, mint ahogy
az a gazdag ifjú esetében is történt (vö. Mk 10, 17-31).
Jézus évekig együtt volt tanítványaival, minden élethelyzetet közösen éltek
meg, láthatták miképp él, hogyan cselekszik. Sokat tanította is õket és renge-
teget beszélgethettek. Jézus és a tanítványok között egyre mélyebb kapcsolat
alakult ki ez idõ alatt, és a tizenkét egyébként meglehetõsen különbözõ
hátterû tanítvány (például volt köztük római kollaboráns vámos és zsidó
nacionalista zelóta is!) kialakult egy egyre mélyülõ közösség és összetartozás.
Amikor Jézus földi életében utoljára volt együtt tanítványaival, egy vacsora
keretében foglalta össze nekik, mindazt, amit három év alatt mondott és tett.
Tudatosan készült erre az alkalomra, vágyott rá, hogy együtt lehessen velük
(vö. Lk 22,15). Ugyanezen az estén, amikor megtörte a kenyeret, ezt mondta
„vegyétek és egyétek ez az én testem” (Mt 26,26), s ezzel átalakította és új
formába öntötte a tanítványaival való viszonyt is. „Ti úgy hívtok engem:
‘Mester’ és ‘Úr’, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát én, az úr és a
mester megmostam a lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát.
Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek.”
(Jn 13, 13-15) – mondja azután, hogy megmosta a tanítványai lábát, azaz egy
olyan munka végeztével, amit a rabszolgák dolga volt. Jézus mindig megmarad
Úrnak és Mesternek, de olyan Úr, aki lehajol, aki megtisztít, aki letérdel
azok elõtt, akiknek Õ ura és mestere. Van valami egészen döbbenetes itt. A
szokásos alá–fölé rendelõ egyértelmû hierarchikus viszony átalakul. Az Úr
úgy van jelen, mint aki szolgál. Ez a történés még többet mond.

Forrás: jezsuita.blog.hu(Folytatás a következõ lapszámunkban)

https://jezsuita.blog.hu/2018/02/20/a_baratsag_szentsege
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Októberi hirdetések

A havilapot szerkeszti a Nagyvárad-Újvárosi Szent László Római Katolikus Plébánia.
410209 Nagyvárad, Primãriei utca 9. Telefon: 0259/431-652. www.szentlaszloplebania.ro

facebook: Nagyvárad-Újvárosi-Szent-László-Római-Katolikus-Plébánia
Készült a nagyváradi Litera Print nyomdában.

Évk. 27. vas. – okt. 6.: Hab 1,2-3; 2,2-4 – 2Tim 1,6-8.13-14 – Lk 17,5-10
Okt. 8. Szûz Mária, Magyarok Nagyasszonya: Sir 24,23-31 – Gal 4,4-7 –

Lk 1,26-28
Évk. 28. vas. – okt. 13.: 2Kir 5,14-17 – 2Tim 2,8-13 – Lk 17,11-19
Évk. 29. vas. – okt. 20.: Kiv 17,8-13 – 2Tim 3,14-4,2 – Lk 18,1-8
Évk. 30. vas. – okt. 27.: Sir 35,15b-17.20-22a – 2Tim 4,6-8.16-18 – Lk 18,9-14

A SZENTMISE OLVASMÁNYAI

• Az egyház tagjává lett a keresztség által: augusztus 31-én Evelin Réka,
Tímár Landauer Levente és Tímár Landauer Réka-Andrea gyermeke,
valamint szeptember 1-jén Matthias, Sasvári Tibor és Dácz Hajnal gyermeke.

• Utolsó útjukra kísértük: szeptember 2-án † Vidican Mária, 6-án † Suºman
Ioan és † Popovics Petru, 7-én † Nagy Krisztina-Tünde, 11-én † Ladányi
Tibor István, 17-én † Oláh Ibolya, 26-án † Gosman Katalin testvéreinket.

• Idén három hittan csoportot indítunk. Lesz elsõáldozó csoport, kis-
iskolások csoportja és azoknak is szervezünk csoportot akik idén bér-
málkoztak. Kérjük jelentkezni, iratkozni a sekrestyében!

Könyvajánló
A sekrestyénkben kapható a Katolikus Kalendá-
rium 2020. Lelkileg hasznos és szép ajándék az
egész család számára. Ára 10 lej.
A tartalomból: Tanulságos történetek, Az eucharisz-
tikus kongresszusok, Az Oltáriszentség csodái, Egy
mai szent édesanya, Az alázatosság litániája, Egy
nagy pápa – kis történetei, Mária-jelenések Venezue-
lában, A fodrászok védõszentje, Wass Albert: Kereszt
alatt (vers), Lélekemelõ apróságok, Babits Mihály:
Eucharistia (vers), Móra Ferenc: Istenkeresés (elbeszé-
lés), Az egyházüldözõk halála, Jelenkorunk keresz-
tényüldözése, A Jézus-ima.


