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NEK ÉS LEZÁRÁSA A PÁPAI SZENTMISE 

Nagyjából másfél éve imádkoztunk a templomokban a Nem-
zetközi Eucharisztikus Kongresszusért, amely aztán egy évvel 
később került megrendezésre, és amiről én személy szerint 
nem sokat tudtam. 
Aztán az interneten utána olvastam az 1938-ban megrende-
zésre kerülő eseménynek, ahol nagyon sok cikket olvastam és 
fényképet nézegettem. Megrendítő volt, hogy a háború kü-
szöbén mennyi ember gyűlt össze és ünnepelt. Ezek után a 
mostani ünnepségsorozat előkészületéről kezdtem el előda-
dásokat, tanúságtételeket olvasni, részt vettem az Ébresztő 
Homokhátság! üllési programján, ahol a NEK hírnökei tanúsá-
got tettek hitükről. És nagy nehezen megszületett bennem a 
döntés, hogy legalább a pápai szentmisén részt kellene ven-
nem és a Gondviselésnek meg István és Ferdinánd atyának kö-
szönhetően ez meg is történt. Nagyon nagy élmény volt a 
Szentatyát abban a nagy tömegben hallgatni, testközelből 

látni. Látni, ahogy egy né-
hány hónapos kisbabát át-
adnak neki és ő a kezébe ve-
szi, megpuszilja! Azt érezni, 
hogy nem vagyok egyedül, 
ennyi ember fontosnak 
tartja, hogy a szentmisén 
való részvételével is meg-
vallja hitét és együtt énekel! 
És nincsenek durva szavak, 
nincs rendbontás, mindenki 
mosolyog! Egy életre szóló 
élmény, amelyből táplálkoz-
hatok a hétköznapokban! 

Végül egy gondolat, amit Nagy Robi atya mondott egy héttel 
ezelőtt: gondoljunk csak bele, a világon nincs senki, akiért va-
sárnaponként ennyi ember felöltözik, elmegy a templomba és 
együtt imádkozik, csak Jézus Krisztus! 

(Bálintné Erika) 
 

 
Addig-addig halasztgattuk a jelentkezést a pápai szentmisére, 
míg végül lekéstük a határidőt. De hála Istennek és István atya 
közbenjárásának, a dorozsmai csoporthoz még csatlakozhat-
tunk. 
Nagyon szép és tartalmas napunk volt. Már az is nagy dolog 
az ember életében, hogy a Szentatyát fizikai valójában is lát-
hatja, nem csak televízión vagy híradásokon keresztül. 
De az hogy ennyi ember, fiatal, idős együtt imádkozik, énekel 
egy közös célért egységben, nagy örömmel és reménnyel  tölt 
el a jövőnkre nézve: „ Nincs még minden veszve!” 

Számomra az volt a nap üzenete a Szentatya által, hogy ne 
megszokásból éljük a hitünket! Próbáljunk lehetőségeinkhez 
mérten kilépni a komfortzónánkból, és keressük az élő hitet! 

(Bálintné Zámbó Ildikó) 
 

RÖVID HÍR 

A templomunk Szent Margit Scholájának (gyermekkórus) kö-
zössége szeretettel várja a 
már olvasni tudó és éne-
kelni vágyó gyermekeket 
és fiatalokat, hogy a va-
sárnapi és az ünnepi 
szentmiséket közös éne-
kes szolgálatukkal tegyék 
szebbé.  
Érdeklődni a szentmisék 

után Gábor Tamásnál vagy Ritánál lehet. 

VASÁRNAP 
09.26. 

 
 
 
11:00 
 
18:00 

ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP – elván-
dorlók és menekültek világ-
napja 
zsombói családokért és fiatalo-
kért 
Engesztelő imaóra 

HÉTFŐ 
09.27. 

Páli Szent Vince áldozópap – E 

KEDD 
09.28. 

8:00 Szentmise 

SZERDA 
09.29. 

Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Ra-

fael főangyalok – Ü 

CSÜTÖRTÖK 
09.30. 

 

 

18:00 

Szent Jeromos, áldozópap és 

egyháztanító – E 

Igeliturgia 

PÉNTEK 
10.01. 

 

 

 

8:00 

A Gyermek Jézusról nevezett (Li-

sieux-i) Szent Teréz, szűz és egy-

háztanító – E 

Rózsafüzértársulat élő és el-

hunyt tagjaiért 

SZOMBAT 
10.02. 

Szent Őrzőangyalok – E 

VASÁRNAP 
10.03. 

 
11:00 
 
16:00 

ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 
Szentmise 
 
Jubiláló házaspárok szentmiséje 


