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SZABÓ ZSELYKÉNEK hívnak, a Szent László Római Katolikus Teológiai Lí-
ceumba járok iskolába, szeretek rajzolni, néha meséket írni. Azért tanulom
a hittant, mert katolikus vagyok és szeretnék majd a mennybe jutni. Azt
várom az elsõáldozásban a legjobban, hogy gyónhassak és szent ostyát
kaphassak.

KURILA BIANKA vagyok, a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumba
járok. Szeretek rollerezni. Azért tanulom a hittant, mert érdekel Jézus élete.
Én mindent várok az elsõáldozásban.

SZABÓ GÉZA vagyok, a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumba
járok, szeretek focit játszani. Azért tanulom a hittant, mert katolikus vagyok.
Azt várom az elsõáldozásban a legjobban, hogy meg tudjam gyónni a
vétkeimet és tiszta szívû legyek.

LAKATOS VANESSA vagyok, a Ioan Slavici Iskolába járok. Szeretek játszani.
Azért tanulom a hittant, hogy jobban megismerjem Jézust és azt várom az
elsõáldozásban a legjobban, hogy vegyem magamhoz Jézus testét.

POP NICOLE vagyok. A Nicolae Bãlcescu Gimnáziumba járok. Szeretek
teniszezni és az állatkáimmal foglalkozni. Azért tanulom a hittant, hogy
megismerjem Istent és azt várom az elsõáldozásban a legjobban, hogy
befogadjam Istent és Jézust a szívembe.

ÁRKOSI ÁRMIN vagyok. A Nicolae Bãlcescu Gimnáziumba járok. Szeretek
rollerezni. Azért tanulom a hittant, hogy megtanuljam Jézus életét és azt
várom az elsõáldozásban a legjobban, hogy találkozzak Jézussal.

MILCEVICI MILÁN vagyok. A Nicolae Bãlcescu Gimnáziumba, a VI. E osztályba
járok. Szeretek játszani virtuális játékokkal és szeretek elmenni a barátokhoz.
Azért tanulom a hittant, hogy befogadjam Jézust magamba és azt várom
az elsõáldozásban a legjobban, hogy tudjak végre áldozni.

KAPY EMMA a nevem. A Szacsvay Imre suliba járok. A hobbim a tánc, a
festés, a rajzolás meg az olvasás. Azért tanulom a hittant, mert én hiszek
Jézusban és azt várom az elsõáldozásban a legjobban, hogy magamhoz
vegyem Jézus testét.

STEFÁN ESZTER a nevem. A Nicolae Bãlcescu Gimnáziumba, az V. E osztályba
járok, de megyek 6-dikba. A hobbim a kosarazás és az állatokkal szeretek
foglalkozni. Azért tanulom a hittant, mert nagyon jó, és muszáj, hogy a
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mennybe kerüljek. Azt várom az elsõáldozásban a legjobban, hogy
magamhoz vegyem Jézus testét.

A nevem KOVÁCS BENEDEK. A Szent László Iskolába járok. A hobbim a
barkácsolás. Azért tanulom a hittant, mert szeretek Jézusról tanulni és azt
várom az elsõáldozásban a legjobban, hogy magamhoz vegyem Jézus testét.

HENES DOMINICNAK hívnak. Szeretek focizni és kimenni a barátaimmal. Az
Avram Iancu Iskolába járok. Azért tanulom a hittant, hogy legyek
elsõáldozó, meg, hogy tudjam meggyónni amit csináltam és ezt várom az
elsõáldozásban a legjobban.

SZILÁGYI ZSÓFIA vagyok. A Szacsvay Imre Általános Iskolába járok. Szeretek
rajzolni és sütéssel foglalkozni. Azért tanulom a hittant, mert számomra
fontos, hogy gyónjak, és azt várom az elsõáldozásban a legjobban, hogy
gyónjunk.

TAKÁCS PÉTER vagyok, a Lorántffy Zsuzsanna Gimnáziumba járok, szeretek
horgászni. Azért tanulom a hittant, mert szeretnék elsõáldozó és bérmálkozó
lenni, és azt várom az elsõáldozásban a legjobban, hogy magamhoz vehessem
Jézus testét.

ZÖLD NAGY MILÁN vagyok. A Nicolae Bãlcescu Iskolába járok. Hobbim a
rajzolás. Azért tanulom a hittant, hogy többet tudjak meg Istenrõl és azt
várom az elsõáldozásban a legjobban, hogy meggyónjam a bûneimet és
hogy magamhoz vegyem Jézus testét.

SÜKET ROLANDNAK hívnak. A Nicolae Bãlcescu Iskolába járok. Hobbim a
videójáték. Azért tanulom a hittant, mert ez az a dolog amiben hiszek, és
azt várom az elsõáldozásban a legjobban, hogy meggyónjam a bûneimet.

MONSERRAT-GRÓF AINHOA vagyok. A Dimitrie Cantemir Iskolába járok.
Hobbim a zenék szövegének a leírása és a macskámmal szeretek foglalkozni.
Azért tanulom a hittant, hogy minél többet tudjak meg Jézusról, és azt
várom az elsõáldozásban a legjobban, hogy magamhoz fogadjam Jézust.

VÉGVÁRI DOMINIK vagyok. A Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumba
járok. Hobbim a biciklizés és azzal szeretek foglalkozni. Azért tanulom a
hittant, mert közelebb kerülök Istenhez és azt várom az elsõáldozásban a
legjobban, hogy magamhoz vegyem Jézust.
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Ferenc pápa egyik „gyakorlatát” követve, szeretnénk mi is híveink ima-
szándékait Szent József közbenjárásába ajánlani. Mint ismeretes, Ferenc pápánk
az íróasztalán õrzi az alvó Szent Józsefet ábrázoló szobrocskát, mely alá
imaszándékokat szokott helyezni. Mintha arra hívná Szent Józsefet, hogy
„aludjon rá egyet”, és szóljon egy jó szót Isten elõtt. Templomainkban, Szent
József szobra vagy képe közelében helyezzünk el egy olyan dobozt, amelybe
az év folyamán bárki behelyezheti a szent közbenjárását kérõ imaszándékait.
Ezeket az imaszándékos dobozokat a Szent József-év lezárásakor, 2021. de-
cember 8-án a székesegyházban tartandó szentmise keretében „helyeznénk az
oltárra”, egész egyházmegyénket és benne az egyes hívek személyes szándékait
is a Szent Család fejének közbenjárására bízva.” (Részlet Böcskei László
megyés püspök körlevelébõl)

Így készültek, és a Szûzanya szentjobbi kegyképétõl indultak útjukra ezek
a ládikák. Bátorítjuk a híveket, írják le imaszándékaikat és helyezzék bi-
zalommal a plébániatemplomukban kitett imaszándékos dobozba! Kérjük
együtt Szent József közbenjárását nehéz személyes ügyeinkben, egyház-
községünkért, egyházmegyénkért és egész egyházunkért!

Imaszándékok gyûjtése
Szent József-évében
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Bevezetés: Hiszekegy… Miatyánk… Üdvözlégy (3-szor, titok betét nélkül,
az alábbi kiegészítéssel)… Dicsõség…

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled. Áldott vagy Te
az asszonyok között és áldott a Te tisztaságos jegyesed, Szent József, nevelõatyja
a te méhed áldott gyümölcsének, Jézusnak. Asszonyunk Szûz Mária, Istennek
szent anyja és dicsõséges Szent József, imádkozzatok érettünk, bûnösökért, most és
halálunk óráján. Ámen.

Tized (5-ször): Imádkozzál… Üdvözlégy (10-szer, kiegészítve és titok
betéttel)… Dicsõség… Ó Jézusom…

Imádkozzál érettünk és az Egyházért, dicsõséges Szent József, hogy méltók
lehessünk Krisztus ígéreteire.

Üdvözlégy titkok:
Az elsõ tizedben: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.

Áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a Te legtisztább jegyesed, Szent
József, nevelõatyja a te méhed áldott gyümölcsének, Jézusnak. Szent József,
nagy szószólónk a jó Istennél, könyörögj érettünk! Asszonyunk Szûz Mária, Istennek
szent anyja és dicsõséges Szent József, imádkozzatok érettünk, bûnösökért, most és
halálunk óráján. Ámen.

A második tizedben: …Jézusnak. Szent József, az alázatosság és engedelmesség
példaképe, könyörögj érettünk! Asszonyunk Szûz Mária…

A harmadik tizedben: …Jézusnak. Szent József, a legtisztább Szûz Mária
szûzi oltalmazója, könyörögj érettünk! Asszonyunk Szûz Mária…

A negyedik tizedben: …Jézusnak. Szent József, hatalmas segítõnk ínségünkben
és szorongattatásunkban, könyörögj érettünk és minden Istennek szentelt személyért!
Asszonyunk Szûz Mária…

Az ötödik tizedben: …Jézusnak. Szent József, állj mellettünk és minden ember
mellett életünkben és halálunkban! Asszonyunk Szûz Mária…

Befejezés: Könyörögjünk. Teremtõ Isten, aki az emberi életet a munka
törvényére alapoztad, add meg kegyesen, hogy Szent József példájára és közbenjárására
végbevigyük, amit parancsolsz, és elnyerjük a jutalmat, amit ígérsz! A mi Urunk,
Jézus Krisztus által. Amen.

Rózsafüzér Szent Józsefhez
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Az Eucharisztia
országút a mennyországba

Boldog Carlo Acutis 1991-ben született Londonban. Különleges engedéllyel
már 7 éves korában elsõáldozó lett.

Carlo olyan volt, mint bárki más, mint
egy mai fiatal. Jómódú milánói család
egyszülött gyermeke. Barátai nagyon
szerették, mivel Carlo egy barátságos,
szeretetteljes, életvidám fiú volt. Carlo sok
mindenkin segített és próbálta felismerni
a minden emberben elrejtett istenarcot.

Bosco Szent János, a fiatalság atyja és
mestere, halálos ágyán azt mondta a fiata-
loknak: ,,Várlak titeket a mennyországban”.

Carlo Acutis 15 évesen halt meg
leukémiában. Szenvedéseit az egyházért és
a pápáért ajánlotta fel. Mert a szentek
hétköznapi emberek, akik átadták életüket
Istennek, hogy rajtuk keresztül munkál-
kodhasson. Boldog Carlo Acutis tanúságot
tesz arról, hogy ,,aki Isten akaratát cselekszi,
megmarad örökre”.

Boldog Carlo Acutis, kérünk, légy pártfogónk. Segíts, kérünk, hogy mi
is Jézus szíve szerinti fiatalokká váljunk.

Te azt vallottad, hogy a szentáldozás az országút a mennyország felé.
Vezess minket a mennyország felé vezetõ úton, hogy semmi se álljon
üdvösségünk útjába.

Segíts kérünk, hogy mi is ünnepként éljük meg a szentáldozásban hozzánk
közelítõ Úr Jézust, hogy a vele való találkozás által mi is gyarapodhassunk
a mások iránti szeretetben. Kérlek, könyörögj értünk, hogy mindig Jézus
társai legyünk, az Õ testébõl, vérébõl merítsünk erõt a mindennapok
feladataihoz.

Légy a fiatalok pártfogója, hogy mi is a Jézus iránti szeretetet hirdessük
minden embertársunk felé. Segíts kérünk, hogy az evilági dolgok ne szakítsanak
el minket az örök boldogságtól.

Add kérünk, hogy ne veszítsük el az Istenbe vetett bizalmunkat és
semmilyen bûn ne szakítson el minket a szentáldozás kegyelmétõl. Ámen!

                                                    Loló Gabriella

Boldog Carlo Acutis
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Árpád-házi Szent Kinga szûz

Július

24
„Ne félj, Mária, könyörgésed meghallgatásra talált
az Úr elõtt. Íme, olyan gyermeket szülsz, aki néked
és a népnek mondhatatlanul sok örömet fog
szerezni. Mert az Úr ezen gyermek életével, pél-
dájával és érdemével szándékozik megvilágosítani
és megsegíteni egy veletek szomszédos nemzetet”

– a krónikák szerint Kinga édesanyja látomásban hallotta
e szavakat, kevéssel Kinga születése elõtt.

Kinga IV. Béla magyar király és Laszkarisz Mária bizánci
császári hercegnõ elsõ gyermekeként született 1224 márciu-
sában. Szülei, testvérei (Árpád-házi Szent Margit és Boldog
Jolán), atyai nagynénje (Árpád-házi Szent Erzsébet), valamint nagybátyja és
felesége példás hitéletének hatására maga is mélyen vallásos volt gyermekkorától
fogva. Hatással voltak hitére a kolduló rendek is, IV. Béla udvarában a
domonkosok és a ferencesek is szívesen látott lelkivezetõkként és tanácsadók-
ként szolgáltak. Kinga egészen fiatalon elhatározta, hogy szüzességi foga-
dalommal életét teljesen Istennek szenteli. 1239-ben azonban szülei igent
mondtak a szomszédos lengyel fejedelem leánykérõ küldöttségének. Kinga
pár napos vívódás után beleegyezett akaratukba, és sikerült férjét, Boleszlávot
rávennie, hogy tartsa tiszteletben szüzességi fogadalmát, sõt, maga is tegyen
ilyen fogadalmat. 

Boleszláv 1279-ben meghalt. Temetésén Kinga már a ferences apácák
(klarisszák) ruhájában vett részt. Jolán húgával együtt – aki fél évvel korábban
szintén megözvegyült – abba az ószandeci klarissza zárdába léptek be, amelyet
annak idején Kinga és férje együtt építtettek. Kinga napjai ezután jóté-
konykodással és önmegtagadó imaéletben teltek. A nõvérek 1284-ben fõ-
nöknõjükké választották. 1287-ben a kolostort földúlták a tatárok. Az
újjáépítést Kinga irányította.

1291 õszén Kinga betegeskedni kezdett, majd 1292. július 24-én, Szent
Jakab apostol ünnepének vigíliáján elhunyt. 1690-ben VIII. Sándor pápa
avatta boldoggá, 1999. június 16-án Ószandecen (Stary Sacz) II. János Pál
pápa iktatta a szentek sorába. Kinga tisztelete Lengyelországban igen eleven.

Istenünk, te megismertetted Szent Kingával a kegyelmi élet édességét, és arra
indítottad, hogy szüzességét a házasságban is megõrizze. Add, kérünk, hogy
közbenjárására mindenkor tiszta élettel szolgáljunk neked, és õt követve mi is örvendezõ
lélekkel jussunk el hozzád. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled
él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Forrás: Diós István: A szentek élete; Magyar katolikus lexikon; Magyar Kurír
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Júliusi 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.

A SZENTMISE OLVASMÁNYAI

• Szentségi házasságot kötöttek június 5-én Balla Csaba-Attila és Mokk
Julianna.

• Utolsó útjára kísértük június 4-én † László Annamária, 11-én † Kenderes
(Griszháber) Gizella, 14-én † Petres István Ignác, 22-én † Þuþ (Durgáncs)
Zsuzsanna-Ilona testvéreinket.

SZÛZ MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL (SARLÓS BOLDOG-
ASSZONY) – júl. 2.: Szof 3,14-18 v. Róm 12,9-16b – Lk 1,39-56

SZENT TAMÁS APOSTOL – júl. 3.: Ef 2,19-22 – Jn 20,24-29

Évk. 14. vas. – júl. 4.: Ez 2,2-5 – 2Kor 12,7-10 – Mk 6,1-6

Évk. 15. vas. – júl. 11.: Ám 7,12-15 – Ef 1,3-14 v. 1,3-10 – Mk 6,7-13

Évk. 16. vas. – júl. 18.: Jer 23,1-6 – Ef 2,13-18 – Mk 6,30-34

SZENT MÁRIA MAGDOLNA – júl. 22.: Én 3,1-4a v. 2Kor 5,14-17 –
Jn 20,1-2.11-18

SZENT BRIGITTA SZERZETESNÕ, EURÓPA TÁRSVÉDÕSZENTJE
– júl. 23.: Gal 2,19-20 – Jn 15,1-8

Évk. 17. vas. – júl. 25.: 2Kir 4,42-44 – Ef 4,1-6 – Jn 6,1-15


