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Don Gobbi

Jézus az Oltáriszentségben
Az alábbiakban részletet olvashatnak a „Szűzanyánk szól
szeretett papjaihoz” című
könyvből, amelyet Don Gobbi a Szűzanya sugallatára leírt. Ez a Máriás Papi Mozgalom lelkisége, amelyet a Szentszék is elfogadott magánkinyilatkoztatásként.
Dongo (Como),
1987. augusztus 13.
Imádságotok legyen az imádás,
a közbenjárás, a hálaadás és az
engesztelés szüntelen imája.
Imádságotok csatlakozzék az
angyalok és a szentek égi énekéhez, a tisztítóhelyen tisztuló
lelkek hő esedezéséhez.
Imádságotok gyűjtse össze az
egész emberiség hangját. Az emberiségnek örökös hálaadásban
és köszönetben kell leborulnia a
Föld minden tabernákuluma
előtt.
Mert az Oltáriszentségben valóságosan jelen van Jézus Krisztus. Mindig veletek marad és ez
a jelenléte egyre erősebbé válik,
Napként ragyog fel a világ felett,
jelezvén az új kor kezdetét.
Jézus Krisztus dicsőséges uralmának eljövetele egybeesik
az Oltáriszentség legnagyobb
ragyogásával.

Dicsőséges országát Krisztus
eucharisztikus uralmának általános diadalában újítja meg,
amely teljes hatalmában fejlődik ki, és ereje lesz arra, hogy
megváltoztassa a szíveket, a lelkeket, a személyeket, a társadalmat, a világ társadalmi felépítését.
Amikor Jézus megújítja eucharisztikus uralmát, rávezet arra,
hogy örüljetek állandó jelenlétének, amelyet ti új és rendkívüli módon fogtok megérezni.
Rávezet arra, hogy megtapasztaljátok a második, megújult és

szebb földi Paradicsomot. De
ne csak imádságotokkal legyetek jelen a tabernákulum előtt,
hanem legyetek életközösségben Jézussal.
Jézus azért van valóságosan
jelen az Oltáriszentségben, mert
állandó életközösségre akar
veletek lépni.
Amikor eléje járultok, lát benneteket; amikor beszéltek Hozzá, Ő meghallgat; amikor valamit rábíztok, minden szavatokat a Szívébe fogadja; amikor
megkéritek valamire, mindig
meghallgat.

2. oldal
Járuljatok a tabernákulum elé,
hogy Jézussal egyszer és mindennapi életkapcsolatot alakítsatok ki.
Ugyanazzal a természetességgel menjetek a tabernákulum
elé Jézust felkeresni, mint ahogy egy barátot kerestek fel,
ahogy számotokra kedves emberekre bízzátok rá magatokat,
amikor azt érzitek, hogy segítőkész barátokra van szükségetek.
Tegyétek meg Jézust legkedvesebb barátotokká, legyen Ő
az a személy, akiben leginkább
bíztok, akire leginkább vágyakoztok, és akit legjobban szerettek.
Mondjátok el Jézusnak, hogy
szeretitek Őt, ismételjétek gyakran, mert egyedül ez az, ami Őt
végtelenül boldoggá teszi, ami
megvigasztalja a hálátlanságokért, ami kárpótolja Őt az
árulásokért: „Jézus, te vagy szerelmünk, Jézus, te vagy egyetlen
barátunk, Jézus, nagyon szeretünk, rajongva szeretünk Téged.”
Krisztus jelenlétének alapja
az Oltáriszentségben az, hogy
erősödjetek a vele való szeretetközösség megtapasztalásában. Itt maradt, hogy mindig
veletek legyen, hogy soha ne
érezzétek magatokat egyedül.
A tabernákulum elé kell járulnotok, hogy leszüreteljétek
imádságotok és a Jézussal való
életközösségetek gyümölcsét,
amely a ti életszentségetekben
fejlődik ki és érik be.
Szeretett fiaim, minél inkább
a tabernákulum előtt éltek
benső egységben az eucharisztikus Jézussal, annál inkább
növekedtek a szentségben.
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Jézus az Oltáriszentségben
válik életszentségetek példaképévé és mintájává.
Ő a szív tisztaságára vezet
benneteket. Arra az alázatra,
amelyet kívántok és kértek, az
átélt bizalomra, a szeretetteljes
és gyermeki ráhagyatkozásra.
Az eucharisztikus Jézus válik
papi életszentségetek új példaképévé. Ezt mindennapi rejtett
önfeláldozásotokkal, a testvéreitek iránti szeretetteljes készségetekkel és azáltal éritek el,
hogy magatokra veszitek minden ember szenvedését és keresztjét. Azzal, hogy a rosszat
jóvá teszitek, és szüntelenül
azon fáradoztok, hogy a rátok
bízott lelkeket az üdvösségre
vezessétek.
Ezért mondom nektek: elérkezett az az idő, amikor mindnyájatokat a tabernákulum
előtt szeretnélek látni, főleg titeket, papjaim, akik az örökös
imádásban és szüntelen engesztelőben élő Édesanya szeretett
fiai vagytok.
Azt szeretném, hogy rajtatok
keresztül újból és erősebben vi-

rágozzék fel az egész Egyházban az Oltáriszentség tisztelete.
Most meg kell szűnnie az Oltáriszentség tiszteletében mutatkozó súlyos válságnak, amely
már az egész Egyházat megfertőzte, ami oly sok hűtlenség
és nagy hitehagyás gyökere volt.
Minden szeretett és nekem szentelt gyermekemmel együtt, akik
Mozgalmamban részt vesznek,
odaállítalak benneteket a Föld
minden tabernákuluma elé, hogy
a hódolat jeléül ajándékozzalak
benneteket Jézusnak, mint a
legértékesebb ékszereket és a
legszebb illatos virágokat.
Most az égi Édesanya mindenkit az Oltáriszentségben jelenlévő Jézushoz kíván vezetni.
Egyre több gyermekét, mert ezek
azok az idők, amikor minden
embernek hálatelt szívvel kell
imádnia, szeretnie és dicsőítenie Jézust.
Szeretett fiaim, Jézussal - aki
értetek van jelen örökös áldozatként minden tabernákulumban
- megáldalak benneteket az
Atya és a Fiú és a Szentlélek
nevében.”
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Assisi Szent Ferenc
Az Oltáriszentség szentjei 6. rész

Szent Ferenc életében az Eucharisztia központi
szerepet játszott. Amit különösen fontosnak
tartott, az a helyes tisztelet volt. Ezért megkövetelte a papoktól a lelkület és szándék tisztaságát az Eucharisztia ünneplésekor.
„Kérem az Urban minden paptestvéremet, akik a Magasságbelinek papjai, vagy papjai lesznek vagy vágynak
papjai lenni, hogy amikor szentmisét akarnak mondani,
maguk tisztán és tiszta lelkülettel, hódolattal, szent és
tiszta szándékkal mutassák be a mi Urunk Jézus Krisztus
legszentebb Testének és Vérének áldozatát, nem földi dolog
kedvéért, nem is egy ember iránti félelemből vagy szeretetből, mintha az embereknek akarnának tetszeni. Sokkal inkább irányuljon közben minden akarat Istenre, a
Mindenható kegyelme segítségével, és egyedül neki, a legnagyobb Urnak igyekezzen általa tetszeni, mivel ott egyedül ő működik, ahogy neki tetszik. Mert - ahogy ő maga
mondja: »Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre! « (Lk
22,19) - ha valaki másként cselekszik, akkor áruló Júdássá válik és vetkezik az Úr Teste és Vére ellen.”
Ugyanebben az írásban így ír a szent: „Ezért
mindannyiotokat kérlek, testvéreim, lábatokat csókolva,
mindazzal a szeretettel, amelyre képes vagyok, hogy
minden tőletek teljes tiszteletet és dicsőséget adjatok meg a
mi Urunk Jézus Krisztus legszentebb Testének és
legszentebb Vérének...”

milyen szentnek, igaznak és méltónak kell annak az
embernek lennie, aki kezeivel érinti, szívével és szájával
magához fogja venni az Urat, aki nem - mint egykor meghalni jön, hanem örökké élni fog és megdicsőült, és
kinek látására az angyalok vágynak.”

A Szent Eucharisztia és a benne valóságosan és
tény lenlévő Úr Jézus Krisztus iránti legtiszteletteljesebb hozzáállásból fakadóan Ferenc a Szent
Eucharisztia vétele előtt komoly önvizsgálatot
követelt meg. Ezért írta: „Az ember megveti az Isten
Bárányát, meggyalázza és lábbal tiporja, ha, ahogy az
apostol mondja, Krisztus szent kenyerét nem különbözteti
meg és külön nem választja egyéb ételektől vagy művektől,
vagy méltatlanul eszi, vagy, még ha méltó is rá, közönséges
és nem megfelelő módon élvezi. Halljátok, testvéreim: Ha
a Szent Szüzet úgy tiszteljük, ahogy illendő is, mivel
Krisztust hordozta szent méhében, és ha Keresztelő János
reszketett és nem merte az Isten Fiának. fejét megérinteni;
és ha tiszteljük a sírt, melyben egy ideig benne feküdt Ő,

Szent Ferenc minden hívőhöz intézett intelmében a „szív tisztaságát” követeli meg a Szent Eucharisztia vétele előtt: „Azonban méltóan kell enni és
inni; mert aki méltatlanul veszi magához, az saját ítéletét
eszi és issza, mivel nem különbözteti meg az Úr Testét.” A
,,szív tisztaságán” Szent Ferenc konkrétan azt érti,
hogy az emberek „nem követnek el hibákat és bűnöket és
nem saját gonosz vágyaik és helytelen kívánságaik szerint
élnek.” Egyszóval nem mondható rájuk az, ami a
gonoszokra, hogy „Akik nem bűnbánatban élnek es
nem veszik magukhoz a mi Urunk Jézus Krisztus testét és
vérét, hanem bűnt bűnre halmoznak, testük rossz kívánságai és vágyai után járnak, tett ígéreteiket elhanyagolják, testükkel a világnak, érzéki vágyaiknak s e világ múló
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gondjainak és aggodalmainak s ezen élet gondjainak élnek,
az ördög kísértésének áldozatai és egyben fiai és cselekedeteink utánzói. Vakok ők, mert nem látják az igazi világosságot, a mi Urunk Jézus Krisztust. Az ilyenekben nem
lakozik lelki bölcsesség, mert nincs bennük az Isten Fia, az
Atya igazi bölcsessége.”
A Szent Eucharisztiában jelenlévő Úr iránti tiszteletből mindenekelőtt a papok törekedjenek a
Szent Eucharisztia végbevitelekor ugyanarra a lelkületre, melyet Krisztus éppen ebben a legszentebb Oltáriszentségben példaképül ad nekünk: „Ó
csodálatos nagyság és bámulatos leereszkedés! Ó fenséges
alázat! Ó alázatos fenség, hogy a mindenség Ura, Isten és
Isten Fia, ennyire lealacsonyítja magát, hogy a mi üdvösségünkért a kenyér szerény alakjában rejtőzik el! Testvéreim, lássátok Isten alázatát és öntsétek ki Előtte szíveteket! Ti is alázzátok meg magatokat, hogy Ő felemeljen
titeket! Ezért semmit se tartsatok meg magatokból magatok számára, hogy egészben vegyen magához titeket az, aki
magát egészen odaadja értetek!”
Joggal írja Szent Ferenc első életrajzírója, Celanoi Tamás a szentről: ,,Szívének minden szála izzó
tűzben égett az Úr Testének szentsége iránt. Nagy csodálattal adózott e szeretetteljes leereszkedésnek és ily leereszkedő szeretetnek.” Ebből eredt Szent Ferencnek a prédikátorokhoz intézett azon kérése, hogy a népet

újra és újra szólítsák fel a Szent Eucharisztiában
jelenlévő Krisztus iránti tiszteletre. ,,És amikor a
pap az oltáron feláldozza Őt és valahová elviszik, akkor
mindenki hajtson térdet és dicsérje és dicsőítse az Urat, az
élő és igaz Istent és adja meg neki a tiszteletet. Dicséretét
úgy adjátok tudtul minden embernek, hogy minden órában, és amikor a harangok szólnak, minden nép az egész
földön mondjon dicséretet és adjon hálát a mindenható
Istennek.” Mindazok, akik Szent Ferencnek ezt a
megbízatását véghezviszik, és erre tanítják a népet,
„tudják meg, hogy Istennek, az Úrnak áldása és az enyém
is rajtuk. Es ez az igazi és szent engedelmesség nevében
bízatik rájuk.”
Szent Ferenc 1226. október 3-án zsoltárt énekelve halt meg a Portiunculában. Végrendeletében
megvallotta: „A mi Urunk a templomban, ahol Ő jelen
van, akkora hitet ajándékozott nekem, hogy én Őt ott
mindig ezekkel az egyszerű szavakkal imádtam:
„Imádunk Téged, ó legszentebb Úr Jézus Krisztus, itt és
minden templomodban, melyek az egész földön találhatók
és áldunk Téged, mert szent Kereszted által megváltottad
a világot.”
(Forrás: Ferdinand Holböck: A legszentebb
Oltáriszentség és a szentek. Marana Tha 2012.)

Reményik Sándor:

Ne ítélj
Istenem, add, hogy ne ítéljek –
Mit tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységből a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy ne ítéljek.
Istenem, add, hogy ne bíráljak:
Erényt, hibát és tévedést
Egy óriás összhangnak lássak –
A dolgok olyan bonyolultak
És végül mégis mindenek
Elhalkulnak és kisimulnak
És lábaidhoz együtt hullnak.
Mi olyan együgyűn ítélünk
S a dolgok olyan bonyolultak.

Istenem, add, hogy minél halkabb legyek –
Versben, s mindennapi beszédben
Csak a szükségeset beszéljem.
De akkor szómban súly legyen s erő
S mégis egyre inkább simogatás:
Ezer kardos szónál többet tevő.
S végül ne legyek más,
mint egy szelíd igen vagy nem,
De egyre inkább csak igen.
Mindenre ámen és igen.
Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül.
Ámen. Igen. És a gonosztól van
Minden azonfelül.
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A Fatimai Szűzanya vándorszobra
templomunkba látogatott
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Gyalogos zarándoklat Sümegre,
a Fájdalmas Szűzanyához
Idén végre elérkezett hozzánk
a hívás a sümegi gyalogos
zarándoklatra. Ezt megelőzte
az Esztergom - Mátraverebély-szentkúti ferences gyalogos zarándoklaton való részvételünk, innen kaptunk indíttatást Sümegre.
Most fiammal ketten indultunk
a háromnapos gyalogos útra.
Izgatottan készültünk, majd
szeptember 13-án pénteken délután várakozással telve érkeztünk a Mária Magdolna Templom elé a gyülekezésre. Örömmel vettük az ismerősök érkezését, az augusztusi ferences zarándoklat közös élményei már
összekötöttek bennünket.
Három órakor elimádkoztuk
a templomban az Irgalmasság
rózsafüzérét, majd áldást kaptunk és indult is a családias, kis
csoport. Az Égiek kedvező időjárással segítettek minket, Szűzanya fogta a kezünket, így haladtunk Nemesapáti felé. Az
emelkedőkön csendben, befelé
figyelve, az egyenes és lejtős
szakaszokon imádkoztunk, beszélgettünk, ismerkedtünk.
A rózsafüzér imádság ezen a
zarándoklaton is meghatározó
élmény volt számomra. Mivel
kevesen voltunk, a három nap
folyamán mindannyian többször is tudtunk előimádkozni,
felemelő érzés volt Isten szabad
ege alatt hangosan kimondani
az imádság szavait, megvallani
hitünket. A Henye hegyi kápolna tövében megpihentünk, a

hátizsákokból finom falatokkal
kínáltuk egymást, felmerültek
az előző hónap ferences zarándoklatának emlékei, jó volt
visszaidézni. A mesés kilátás, a
kedélyes beszélgetések igazi
felüdülést nyújtottak megállásunkkor.
Estére érkeztünk Nemesapátiba, ahol a szállásunk elfoglalása után szentmisén vettünk
részt. Páratlan esti fények világították meg a templomot
körülölelő stációkat. A templomban is meglepetés várt minket, a mellékoltáron egy Rosa
Mystica Mária szobor, nagyon
ked-ves, törékeny, mosolygós
ábrázolásban, tőlünk balra pedig egy Jézus Szent Szíve szobor, nem csak pont ránk nézett
– alig tudtam eljönni onnan mise után -, hanem a jobb keze hívott Szent Szívébe. Azóta is nap,
mint nap látom magam előtt
imádságaim közben Mária bizalmat árasztó arcát és Jézus
Szent Szívébe bátorító, hívó
alakját.
Másnap hét óra körül már
folytattuk is utunkat. Néhányan csatlakoztak hozzánk,
nagy segítséget kaptunk, hogy
egy hozzátartozó a csomagjaink
nagy részét autóval a következő
szálláshelyre vitte. Ez volt a leghosszabb napunk. A felfelé vezető utakon most is csendben
voltunk, így bőven nyílt lehetőség gondolatainkba mélyedni,
magunkban imádkozni, egyenletes lépéseink rendezték lelkünket. Kis létszámú csopor-

tunk figyelmes, segítőkész, emberséges hozzáállását jó volt
megtapasztalni.
Gyűrűsön a Szentháromság
templomot jövetelünkre kinyitotta egy néni, aki végig velünk
maradt a templomban imádságunkra is, a Szentlélek litániát
imádkoztuk közösen. Amint
megtudtam zarándoktársaimtól, itt hagyományosan minden
évben elimádkozzák ezt a litániát.
Dél körül értünk Bezerédre
egy pincéhez, ahol egy kedves
házaspártól családias, szeretetteljes fogadtatásban volt részünk. Minden évben lelkesen
készülnek a zarándokok érkezésére, süteménnyel, pogácsával, innivalóval vártak bennünket. Délben a házigazdákkal
közösen imádkoztuk az Úrangyalát, búcsúzáskor pedig az idén
55. házassági évfordulójukat
ünneplő párnak szemei könnyel
teltek, mintha családtagokat engedtek volna útra.
Ezt a zarándoklatot az esztergomi ferences zarándoklat folytatásaként éltem meg. Keresztünkre, amelyet itt is felváltva
vittünk, mindig friss virágcsokor került.
Estére Sümegcsehibe - aznapi
végállomásunkra – értünk, ahol
egy hegyi, kis templomba vittek
minket szentmisére. Az áldozatot a főoltár felé mutatta be az
atya, így egészen az Úrnak
szólt, mi pedig az énekekkel,
zsoltárokkal kísértük a meghitt
szertartást. Bensőséges élmény
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volt számomra, az Assisiben bemutatott szentmisét idézte bennem. Nehezen hagytuk ott ezt
a kis templomot. Lent a faluban
a vendéglátóink meleg vacsorával vártak minket. A meghitt
beszélgetések során még közelebb kerültünk zarándoktársainkkal egymáshoz.
Vasárnap reggel izgalommal
telt szívvel mentünk fel Sümegcsehi templomába, ahol a helyiek vártak már minket, áldást
kaptunk utunkra és a helyi
atyával, hívekkel közösen indultunk úti célunkhoz, Sümegre, a Fájdalmas Szűzanyához.
Énekszóval léptünk ki a templomból, zúgó harangszó kísérte
Sümegcsehiből való kivonulásunkat, torkomat szorongató
érzés járt át. Magasba tartott
keresztekkel, zászlókkal, ajkunkon énekekkel, imádságokkal
haladtunk Sümeg felé.
A sümegi ferences templom
egyre közelebbről hívott minket, néha eltűnt a szemünk elől,
eltakarta valami, de akkor is
tudtuk, hogy ott van, ha éppen
nem látjuk is. Sümegre énekszóval bevonulva a búcsúba érkező zarándokok sokasága, zarándoktársaink hozzátartozói
és Barsi Balázs atya kedves szavai fogadtak minket. Zarándoklatunk a búcsúi szentmisével
teljesedett ki.
Zarándoktársainktól hosszan
búcsúzkodtunk, nehezen váltunk el egymástól. - Ide jövőre
is el kell jönni!
Hála legyen az Úrnak és
Szűzanyánknak a kegyelmekért
és, hogy együtt zarándokolhattunk!
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Szabó Zoltánné Kati

Körmendi Karitásznap
Plébániai karitász csoport munkatársainak,
önkénteseinek szervezett közös programot az
egyházmegyei karitász Körmenden, melyen
plébániánk csoportja is részt vett.
Szentmisét a Szent Erzsébet templomban Ft. Kiss
László esperes plébános celebrálta, majd Ft.
Bodorkós Imre főtisztelendő Atya előadásában
hallottunk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készülődésről, a kitűzött célokról,
feladatokról.
Az eucharisztikus kongresszusok kezdeményezője Emilia Tamisier, egyszerű dél-franciaországi
asszony volt, aki eleinte zarándoklatokat szervezett az Eucharisztia jegyében, első alkalommal
1874 júniusában Avignonba, majd egy hónappal
később Arsba, Vianney Szent János egykori szolgálati helyére. Következő évben Douaiba gyűltek
össze Tamisier asszony felhívására, a szervezők
örömére ötvenezer hívő és öt püspök vett részt a
zarándoklaton. E sikeren felbuzdulva a francia
eucharisztikus mozgalom vezetői elhatározták,
hogy a zarándoklatokat minden évben megtartják, s külön kongresszussal zárják le őket. Így került sor 1875 szeptemberében az első nemzeti
eucharisztikus kongresszusra Faverney-ben, ám a
folytatást a Harmadik Köztársaság egyházellenes
intézkedéseivel megakadályozta. A kedvezőtlen
légkör miatt csak 1881-ben került sor újabb eucharisztikus kongresszus megtartására az északfranciaországi Lille-ben, ez volt az első, amelyik
már a határokon is átívelt. A háromnapos ünnepség nagyjából úgy zajlott le, mint a későbbi kongresszusok; a szentmisékkel, szentségimádással és
elmélkedéssel töltött napokat körmenet koronázta.
Az első nemzetközi eucharisztikus kongreszszusokat jobbára Franciaországban, vagy francia
nyelvterületen tartották. Valóságos áttörésnek
számított a nyolcadik, 1893-as jeruzsálemi kongresszus, nemcsak azért, mert az Oszmán Biroda-
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lomban rendezték, hanem mert itt képviseltette
magát először a pápa követtel Benoit-Marie Langenieux bíboros személyében.
Arra, hogy Budapest is rendezhessen eucharisztikus világkongresszust, az ötlet már Csernoch
János és kísérete Chicagóból való hazatérte után
felvetődött. Mintegy próbaként 1928-ban nemzeti eucharisztikus kongresszust tartottak Magyarországon, kétszázezer hívő részvételével, ennek
sikerén felbuzdulva a püspöki kar a következő évi
értekezletén hivatalosan is kezdett tárgyalni arról,
hogy Magyarországon is tarthassanak eucharisztikus világkongresszust.
Az 1929. március 13-án tartott püspökkari
értekezleten az új esztergomi érsek, Serédi Jusztinián szorgalmazta budapesti helyszínnel, erre ki
is jelölte az időpontot, mégpedig 1938-at, Szent
István halálának 900. évfordulóját. A hercegprímás alkalmasnak látta a magyar katolicizmust
arra, hogy az egész világ előtt szerepeljen egy
ilyen rendezvény keretei között. 52. Eucharisztikus konferencia helyszíne: Budapest, 2020.
Szeptember 13-20. Puskás Ferenc stadion.
Ezt követően Boldog Brenner János életéről vetélkedő, illetve helytörténeti kvíz, játék következett, melyre csoportunk is nevezett. Mindkét versenyen nagyon szép eredményt értünk el, Brenner
János életéről szóló könyveket nyertünk, s nem
utolsó sorban a fő díjat, ami nem más, mint egy
piros karitászos bicikli!
A rendezvény során főzőversenyt is szerveztek,
melyen karitász csoportok neveztek, főztek. A
Metro üzletlánc dolgozói által készített ételeket
jótékony céllal, a rászoruló családok részére adományozták. Az elkészült ételeket a zsűri értékelése után mi is megkóstolhattuk, közös agapéval
zártuk a napot!
Nagyon tartalmas, lelki feltöltődéssel, élményekkel gazdag programban volt részünk.
Köszönet és hála a szervezőknek, Égieknek,
akik velünk voltak a nap során!
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A fénykereszt megáldása
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Élő rózsafüzér zarándoklat a fénykereszttől
a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templomig
Szombaton, október 5-én Plébániánkat képviselve a Fénykereszttől kis zarándokcsoport indult útnak,
hogy hegyen-völgyön át rózsafüzért imádkozva megérkezzen a kertvárosi templomba,
ahol a másik két Plébánia híveivel együtt közös záró szentmisén vehessen részt.

Medjugorjei üzenet
2019. szeptember 25.
Drága gyermekek!
Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok a szándékaimra azért, hogy segíthessek nektek.
Gyermekeim, imádkozzátok a rózsafüzért és elmélkedjetek a
rózsafüzér titkairól, mert az életetek folyamán ti is örömökön és fájdalmakon mentek keresztül. Ily módon a titkokat a
saját életetekké váltjátok, mert az élet titok mindaddig, míg
nem helyezitek Isten kezébe. Így hittapasztalatra tesztek
szert mint Péter, aki találkozott Jézussal és a Szentlélek betöltötte a szívét. Gyermekeim, ti is meg vagytok hívva arra,
hogy tanúságot tegyetek, azt a szeretetet megélve, amelyet
Isten napról napra kinyilvánít jelenlétem által. Ezért gyermekeim, legyetek nyitottak és szívvel imádkozzatok a hitben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az
egész világért!
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Hirdetések
• November 1-jén (pénteken), Halottak napja
miatt a Szentségimádás és másnap a búcsúszentlászlói zarándoklat is elmarad.

• November 2-án, 9 órakor az Olai temetőben
szentmisét mondunk szeretett elhunytjainkért.

Kis Szent Teréz imája a papokért
Jézus, örök főpap!
Tartsd meg papjaidat legszentebb Szíved
almában,
ahol senki sem árthat nekik.
Őrizd meg szeplőtelenül fölkent kezüket,
melyekkel naponta érintik szent testedet.
Őrizd meg tisztán ajkukat,
mellyel kimondják az átváltozás szavait
Őrizd meg tisztán és minden földi érdektől
mentesen szívüket,
melyeket dicsőséges papságod magasztos pecsétje
ékesít.
Növeld bennük az irántad való szeretetet és
hűséget,
mentsd meg őket a világ mételyétől.
A kenyér és bor átváltoztatásának hatalmával
együtt
add meg nekik a lelkeket átváltoztató erőt is.
Áldd meg munkájukat bő terméssel
és ajándékozd nekik egykor az örök élet koronáját. Amen.

Plébánia iroda nyitva tartása:
Hétfő:
8.00-11.00 és 14.00-16.00
Kedd:
8.00-11.00 és 14.00-16.00
Szerda:
8.00-11.00 és 14.00-16.00
Csütörtök: 8.00-11.00 és 14.00-17.00
Péntek:
8.00-11.00
Telefon: +36 (92) 315-143
E-mail: zala@ferencesekzeg.hu
web: www.ferencesekzeg.hu
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