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CSODÁRÓL – mindenkiNEK 
 

Nem elírás a „mindenkiNEK”, hanem utalás a NEK-re, amely 
a szeptemberben megrendezésre kerülő Nemzet-közi Euc-
harisztikus Kongresszus rövidítése. 

A kongresszus négy hírnöke járt 3 hete a Homokhátságon, Ül-
lésen, ahol nem várt oldalukról ismerhettük meg őket: arról 
is beszéltek, mi számukra a csoda. 
Szikora Róbert a hitét nevezte csodának, ugyanis bár megke-
resztelték nagymamája jósnőhöz járt, keresztapja szellem-
idézéseken vett részt. Fölnőtt korára letisztult a hite, ma már 
mindennap szentmisére jár és áldozik. Hozzátette, hogy nem 
volt könnyű a színpad közelében keresztényként élnie, de ki-
tartott. Szerinte az eucharisztikus kongresszus képes lesz elő-
mozdítani Európa és a világ megújulását. 
A világhírű agysebész, dr. Csókay András arról beszélt, hogy 
sokszor az ima közben jut eszébe egy ötlet valamilyen szak-
mai probléma megoldásához, ő ezt csodaként éli meg. Sze-
rinte a kongresszus az egységünket és az összetartozásunkat 
is kifejezi majd. 

Pindroch Csaba, színész, csodaként éli meg a házasságát, 
amely immár huszonegy esztendeje tart, pedig nem sok 
esélyt jósolt nekik a környezetük kapcsolatuk elején. 
Dolhai Attila musicalszínészt viszont épp az a telefonhívás 
érte csodaként, mely a „hírnöki” szolgálatra kérte föl egy 
olyan kockázatos hangszálműtét előtt, reményt adva, amely 
akár a karrierje végét is jelenthette volna.  
Talán mi is folytathatnánk: csoda a földünk, csoda minden 
napunk, csoda minden ember, és csodálatos a mi Istenünk, 

aki velünk maradt a kenyér látható felszíne alatt láthatatla-
nul, de annál valóságosabban. Ezt a csodát élhetjük át min-
den szentmisén és az eucharisztikus kongresszuson is. 

(István a., Forrás: NEK Titkárság, Fotó: Ambrus Marcsi) 

JÚLIUSI ANYAKÖNYVI HÍREK 

Házasságot kötött Kapás Nóra és Horváth Márk, Tóth Péter 
és Hongmany Nóra May. 

Keresztség szentségében részesült Czékus Richárd, Fekete 
Botond és Nagy-Moró Nimród. 

Elhunyt Pesti Jánosné Varró Veronika. Az örök világosság fé-
nyeskedjék neki! 
 

RÖVID HÍREK 

• Templomunk búcsúját szeptember 5-én tartjuk. Szere-
tettel hívunk mindenkit! 

• Kézműves tábort szervez egy szegedi görögkatolikus 
tanárnő Zsombón aug. 16-20. között a templom mel-
letti hittanteremben 6-10 éves gyermekeknek. Költ-
sége 15 ezer forint. Jelentkezés: Drávainé Kovács Ág-
nes, 0620/828-9377. Jó szívvel ajánljuk. 

 

VASÁRNAP 
08.08. 

 
11:00 
 
18:00 

ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP 
Faragó István, felesége Mária 
élő és elhunyt családtagok 
Engesztelő imaóra 

HÉTFŐ 
08.09. 

A keresztről nevezett Szent Terézia Be-
nedikta szűz és vértanú, Európa társvédő-

szentje – Ü 

KEDD 
08.10. 

 

 

8:00 

Szent Lőrinc diakónus és vér-

tanú – Ü 

Szentmise 

CSÜTÖRTÖK 
08.12. 

18:00 Igeliturgia 

SZOMBAT 
08.14. 

Szent Maximilián Mária Kolbe áldozópap 

és vértanú – E 

VASÁRNAP 
08.15. 

 
 
11:00 
 
18:00 

SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE 
– FÜ 
Kisapáti István Vince halála 2. 
évf., élő és elhunyt családtagok 
Engesztelő imaóra 


