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Kedves Baki Hívek!

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
Templomunk szebbé tételéhez egy hívő
meghirdetése
házaspár adományt tett a szentélyben
2016-ban Ferenc pápa a következő eucharisztikus
lévő üvegablak színes ólomüveg ablakra
világkongresszus színhelyéül Budapestet jelölte ki.
való kicserélésére.
Hazánkban 1938-ban volt Budapesten Eucharisztikus
Szeretnénk, ha a szentélyben lévő másik
Világkongresszus.
üveg ablak is színes ólomüveget kapna.
A NEK jelszava: „Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt
Ehhez várjuk a hívek jelentkezését, ha
87,7). Ez a 87. zsoltárból vett idézet utalás az
van olyan család, aki ezt vállalná, esetleg
Eucharisztiára. A II. Vatikáni Zsinat tanítja, hogy "a
családok,
vállalkozók,
akik
szentmiseáldozat az egész keresztény élet forrása és
csúcspontja" (Lumen Gentium 11). "Az Eucharisztiából,
összefogásával ez megvalósulna.
mint forrásból árad belénk a kegyelem, és valósul meg a
Természetesen az adományozó neve is
legnagyobb hatékonysággal az emberek megszentelése
felkerülne az ablakra.
Krisztusban és Isten megdicsőítése, amely az Egyház
Várjuk
a
jelentkezéseket,
hogy
minden más tevékenységének célja" (Sacrosanctum
templomunk igazi ékszerdobozként
Concilium 10). Az Eucharisztia lelki életünk forrása. Olyan
hirdesse Isten dicsőségét.
tiszta forrás az, amelyből mindnyájan meríthetünk az
Érdeklődni a Plébánián: Kovács Tamás
Eucharisztia ünneplése által, a szentáldozásban és a
atya, Telefonszáma: 30/5060-178
szentségimádásban.
A szentmise, a szentáldozás és a szentségimádás hatása átalakítja az életünket. Sürget minket, hogy
továbbadjuk a világnak az örömet és a segítő szeretet tanúságtételét. Krisztus rajtunk keresztül akarja
kiárasztani a világra a bizalom, a béke, az igazságosság és az irgalmasság ajándékait. Az Eucharisztia Krisztus
megváltó művének jelenvalóvá tétele. Átalakít minket és küldetést ad, hogy átformáljuk magunk körül a világot.
Az eucharisztikus áldozat ünneplése a leghatékonyabb missziós cselekedet, amit az egyház közössége a világ
történelmében véghezvihet.
1938-ban a nagy világégés küszöbén könyörögtünk a Szentségi Jézushoz. Ma a józan emberség, a tudomány
vívmányait szeretettel és felelősen alkalmazó bölcsesség, a kiengesztelődésre kész testvéri szeretet
adományát, a világunk és életünk értelmét megvilágító hit fényét kérjük Istentől, hogy népünk és az egész
emberiség lelkileg megújulva nézhessen szembe a mai idők kihívásaival.
E nagy esemény alkalom a missziós és
Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
lelkipásztori megújulásra hazánk minden
egyházmegyéjében, a szerzetes közösségekben,
Mennyei Atyánk,
a lelkiségi mozgalmakban, sőt szerte a világon.
minden élet forrása!
Pünkösd után megkezdődik a lelkipásztori
Küldd el Szentlelkedet,
előkészítés. Cél a helyi bekapcsolása a megújulási
hogy az önmagát értünk feláldozó
folyamatba. Nemcsak az azonos hit, a közös
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
gondolkodás és az együttes liturgikus ünneplés
felismerjük és egyre jobban szeressük!
kapcsolja össze helyi közösségeinket, hanem
Ő Urunk és Mesterünk,
egymás megismerése és készséges segítése is az
barátunk és táplálékunk,
élet minden területén. A plébánia területén lakó
orvosunk és békességünk.
közösségek megismerése is cél, tudjuk, kik a
Adj bátorságot,
katolikusok, kik azok, akik készek bekapcsolódni a
hogy az ő erejét és örömét
hit megismerésébe, a szentségi életbe és a
elvigyük minden emberhez!
közösség mindennapi munkájába.
Add, hogy a készület ideje
Kezdjük el már most a Legméltóságosabb
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
Oltáriszentség ünnepétől, vagyis Úrnapjától fogva
egész hívő közösségünk,
a közös imádságot a Kongresszus sikeréért!
fővárosunk, népünk,
Mondjuk el minden vasárnapi szentmise végén, a
Európa és a világ
záró könyörgés után, de az áldás előtt, ősztől pedig
lelki megújulására szolgáljon!
minden hittanóra végén is, a következő imádságot:
Ámen.
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Templomunkban idén május 15-én részesültek fiataljaink a bérmálkozás szentségében, majd május 28-án
járultak az elsőáldozás szentségéhez a kisebb gyermekek. Imádkozzunk értük, hogy gyakorló, hű keresztények
legyenek a mai bizonytalan világban, megerősödjenek hitükben. Köszönjük Vas Tünde hitoktató felkészítését.

7. osztályosok névsora: Bakos Eszter, Dobos Alexandra, Horváth Szabolcs, Horváth Tamás, Kovács Bence, Kővári Andrea, Lempeg
Brúnó, Németh Bálint, Pál Barnabás, Tornyos Marcell, Végh Boglárka, Tóth Eszter, Szalai Gergő

Fotók: Pejkóné Szandbauer Márta

8. osztályosok névsora: Balatoni Krisztián, Bohár Adrián, Bohár Jázmin, Fodor Csenge, Hajdu Balázs, Hajdu Bettina, Harmath Kristóf,
Karsai Kinga, Nemes Péter Alex, Pálos Nóra, Pálfi Dóra

Felső sor: Molnár Karolina, Szekeres Kíra, Simon Réka, Farkas Attila, Czenner Levente
Alsó sor: Kolompár Rikárdó, Boronyák Virginia, Kontár Nóra, Simon Lilien, Balogh Nóra, Gerencsér Réka, Balatoni Rubina, Farkas Bálint
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Aranymiséjét ünnepelte Márfi Gyula érsek
Márfi Gyula érsek 50 éves papi jubileuma
alkalmából hálaadó szentmisét mutatott be
a Szent Mihály Bazilikában 2017. június 19én este a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia tagjai, a veszprémi, a
szombathelyi, a kaposvári, az egri és más
egyházmegyék papjai, diakónusai, valamint
rokonai és barátai körében.
A Szent Mihály-főszékesegyház szűkös
befogadóképessége miatt sok százan a
Szentháromság téren felállított kivetítőn
keresztül kapcsolódhattak be a szertartásba.
A szentmise kezdetén Alberto Bottari de
Castello nuncius, a Szentszék követe
köszöntötte az aranymisést, majd Takáts
István érseki kancellár olvasta fel Ferenc
pápa köszöntőlevelét.
Gyürki László pápai prelátus, egykori
körmendi
plébános
szentbeszédében
elmondta, hogy a papszentelés 50.
évfordulója ajándék, a hivatás útjának fontos mérföldköve. Érsek atya ötven éve szolgálja az Urat és tapasztalja meg
Isten jóságát, csodás tetteit – ezt meg kell ünnepelni. Szent II. János Pál pápa is megünnepelte aranymiséjét, és
ekkor egy könyvvel is megajándékozta paptestvéreit, melynek nagyon sokat mond a címe: Ajándék és titok. Márfi
Gyula Isten elé helyezi most életét, és hálát ad a kapott kegyelmekért, egész életéért, ahogy Szent Ágoston is tette a
Vallomások című művében. Ehhez a hálaadáshoz csatlakozunk most mi is mindannyian – mondta a szónok.
Gyürki László beszédében felidézte: Pákán volt káplán, abban az időben, amikor Pördeföldéről, mezei úton egyórás
gyaloglás után érkezett a szentmisére a Márfi család; a két fiú, Imre és Gyula ministrált. Később mindketten papi
hivatást kaptak. Innen a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumba, majd a budapesti Központi Szemináriumba vezetett
az út.
A szentmise végén a főpásztor megköszönte a jelenlevőknek, hogy vele együtt ünnepeltek, s visszaemlékezett azokra,
akik pályáján elkísérték.

Szülői tízparancsolat. Ezt írná a gyermeked a kívánságlistájára.
1. Légy gyerekes! Ez sokat segít nekem a felnőtté válásban.
2. Fogd meg, és engedd el a kezem! Mindegyiket akkor, amikor kell.
3. Élményeink, emlékeink, szertartásaink, rítusaink a legnagyobb közös kincseink. Legyen időd az apróságokra!
4. Kérlek, ne hasonlíts senkihez! Én én vagyok, és így vagyok jó.
5. Higgy bennem, bízz bennem! Hited hamuban sült pogácsaként kísér vándorutamon. Nem a te álmaidat váltom valóra,
hanem a sajátjaimat. Tudj örülni ezeknek!
6. Én vagyok a te királylányod, királyfid. Értékes vagyok! Kérlek, szeress feltétel nélkül!
7. A legnagyobb ajándék, amit adhatsz, az idő a véges életedből, és hogy mellettem állsz, amikor szükségem van rád.
8. Mesélj nekem nagyanyámról, nagyapámról, önmagadról, gyermekkori élményeidről! Ahhoz, hogy repülni tudjak,
szükségem van gyökerekre is!
9. Mutasd ki az érzéseidet, beszélj róluk, oszd meg velem, mi az, aminek örülsz, mi az, ami fáj. Így én is legyőzhetem a
belső sárkányaimat.
10. Legyen türelmed kivárni munkád eredményét! Sokszor úgy gondolod, hiábavaló volt, de ez nem igaz, csak
pillanatnyilag tűnik úgy.
+1: Ne aggódj, hogy mi lesz majd velem, ha nem leszel! A meséiden, történeteiden, emlékeiden keresztül mindig élni fogsz
bennem.
Kádár Annamária

Recept
Joghurttorta sütés nélkül
Hozzávalók:
•
•
•
•
•
•
•
•

150 g babapiskóta
2x 375 g natúr joghurt
(nagy dobozos)
80 g cukor
2.5 dl habtejszín
20 g zselatin
Tetejére:
fél kg gyümölcs (meggy
vagy málna, eper, stb…)
10 g zselatin

Elkészítés:
Egy kapcsos formában (24 cm-es) alulra elrendezem a kevés
tejben éppen csak megmártott babapiskótát. A joghurtot kézi
habverővel összekeverem a cukorral és a zselatinnal, majd
langyosra melegítem. Mikor a cukor elolvad, akkor már
tökéletes. Félretéve hagyom hűlni. Közben a tetejére szánt
gyümölcs felét pépesítem, összeöntöm a maradék gyümölccsel,
hozzákeverem a zselatint, és ezt is langyosítom. Főzni nem
szabad, csak addig melegíteni, míg a zselatin felolvad.
A joghurtot közben betettem a hűtőbe, hogy kicsit rásegítsek a hűlésére. Mikor már kezd
összesűrűsödni, akkor felverem a tejszínt, hozzákeverem a joghurthoz robotgéppel,(így szép
egyenletesen sima lesz) majd ráöntöm a babapiskótára. Ismét hűtő, majd mikor már a gyümölcs
is kezd sűrűsödni, az is mehet a torta tetejére.
3-4 óra hűtés után lehetett vágni, de a legjobb, ha a fogyasztás előtti napon elkészül.
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Szerkesztette:
Simonné Berkesi Zita, Farkas Tamás

