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Az új kenyér megáldása 
 
Mindenható Atyánk, Urunk és Istenünk! 
Államalapító Szent István Királyunk ünnepén 
új kenyeret teszünk asztalunkra, 
a magyar föld drága kincsét. 
Kérünk, áldd meg ezt a kenyeret a mennyből, 
hogy akik ebből esznek, váljék 
testi-lelki gyarapodásukra és üdvösségükre. 

Tartson távol tőlük mindenféle betegséget 
és a gonosz lélek minden kísértését. 
A mi Urunk, Jézus Krisztus által, 
aki nekünk mennyei kenyerünk, 
örök életünk és üdvösségünk; 
 és aki veled él és uralkodik 
a Szentlélekkel egységben, 
Isten, mindörökkön-örökké. Amen. 
 
A hagyomány szerint az aratás után Szent István-napra sü-
tötték az új búzából készült első kenyeret. Mivel új búzából 

sütni először 
augusztus-
ban lehetett, 
ezért a hó-
napot az új 
kenyér havá-
nak is neve-
zik.  
A kenyér az 
ember szá-
mára az élet-
et, a meg-
élhetést, az 
otthont je-

lenti. A nemzeti színű szalag szimbóluma a haza és az élet 
összekapcsolódásának. Ezért szoktuk kérni az Urat, hogy 
áldja meg népünk szorgalmas munkáját, hogy békében, 
jólétben, és országunkban mindenki emberhez méltóan 
élhessen.      (P. Hidász Ferenc) 

 
Készülődés  az Eucharisztikus Kongresszusra 
 
Kedves Testvérek! 
Szentmise keretében, szentségimádáson imádkozva ké-
szültünk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. A 
NEK-et szeptember 5. és 12. között rendezik Budapesten. 
Szeptember 5-én 15 órakor a megnyitót követően szentmisét 
celebrál a Pápai Legátus. A nyitó szentmise egyben a fő-
egyházmegye Veni  Sanctéja is. Ezen nap témája az öröm, 
amelyet az elsőáldozókkal élhetünk meg a szentmise ke-

retében. Szent Pál sza-
vai alapján a NEK-na-
pok témái az öröm, jó-
ság, békesség, türelem, 
remény, hit, hűség és 
szeretet, mint a Szent-
lélekkel eltelt testvérek 
életének jellemzői. 
Hétfőtől péntekig a 
Hungexpo területén 
délelőtt a reggeli imát 
katekézis, majd tanú-
ságtétel követi, és kö-
zösen szentmisét ün-
nepelhetünk. Pénteken 
a reggeli imát Veres 
András püspök atya ve-
zeti. Ebéd után a fakul-
tációk zajlanak, ahol a 
szerdai és csütörtöki 
napon Székely János 

püspökünkkel is találkozhatunk. Igaz, a szerdai napon még 
délelőtt, mert 16 órától lesz bizánci rítusú Szent Liturgia a 
Szent István Bazilikában, szentmise pedig a Budavári Nagy-
boldogasszony Templomban, amit Bábel Balázs érsek atya 
celebrál.  
Hétfő este a Csík Zenekar és a Szent Efrém Kórus, szerdán 
a 100 tagú Cigányzenekar koncertjén vehetünk részt. Csü-
törtökön közösségek szentségimádása és gyónási lehetőség 
van a Szent István Bazilikában. Este a Zeneakadémián a 
Moszkvai Patriarchátus Kórusa ad koncertet. Pénteken a 
35 évnél ifjabbaknak Forráspont ifjúsági est lesz a Papp 
László Sportarénában Ákos-koncerttel.   
Szombati napon a Margit-szigetre várják a családokat, dél-
után pedig Erdő Péter bíboros celebrál szentmisét a Kos-
suth-téren, amelyet eucharisztikus gyertyás körmenet 
követ a Hősök-teréig.  
Vasárnap a záró misét Ferenc pápa celebrálja 11 óra 30 
perckor a Hősök-terén. 
A záró szentmisére a Szombathelyi Egyházmegye külön-
vonatot szervez, Püspök atya vezetésével, tartalmas lelki 
készülődéssel. A vonat a Nyugati Pályaudvarra érkezik. 
Onnan 25-30 perc séta a Hősök-terére, majd részvétel a 
kongresszus zárómiséjén. Mindenki a regisztrációja szerinti 
szektorban foglal helyet, kis szék bevihető! Visszaindulás a 
délutáni órákban, pihenésre a vonat indulása előtt lesz le-
hetőség.  
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A plébániai csoportunk jegyeit a főplébánia irodájában 
vehetjük át! 
A Hősök-terén 8 órától beléptetés, utána felvezető program 
következik. Kérek minden kedves résztvevőt, gondoljon 
az innivalóra, szükséglet szerint ételre és az időjárásra. 
(Esőkabát, esernyő, pulóver.) A vonat indulásának pontos 
időpontjáról később kapunk információt.  A Szombathelyi 
Egyházmegyéből nem csak 2021. szeptember 12-én, hanem 
szeptember 10-én pénteken is van lehetőség vonattal az 
Eucharisztikus Kongresszusra elutazni. 
Remélem, találkozunk!    (Gyenese Balázs) 
 
„Élet a színfalak mögött” 
 
 Sekrestyés szolgálatom június közepétől kezdődött egészen 
augusztus végéig. Ez a röpke két és fél hónap gyorsan és 
izgalmasan telt el. Sok mindent tanultam ez idő alatt, 
megértettem, hogy mi miért van. Megtanítottak arra, amire 
szükségem volt, például, merre és melyik kapcsolót kell 
aktiválni egy bizonyos időben vagy épp ellenkezőleg, 
melyik van ritkán illetve soha használva. A naptárat is fi-
gyelemmel kellett követi, mindennap meg kellett nézni, 
van-e ünnep, és ha igen, milyen vagy kinek a tiszteletére. 
A régi szekrényekben gyönyörű miseruhák közül is vá-
laszthattunk, akárhányszor szükséges volt. Leginkább a 
zöld miseruha várt a szertartások előtt, de előkerült a fehér 
és a piros is. Ezeknek a ruháknak két fajtája van , két külön 
szekrényben. Bár soknak és összekeverhetőnek tűnik, nem 
akadtak nehézségek azzal, mikor melyikre volt szükség. A 
kelyheknél is hasonló helyzet állt fenn, nagyon figyeltem, 
kiét kell kitennem. Többször is megkérdeztem magamtól: 
„kint van a kehely, de van-e benne ostya”. Ugyanígy a bor-
vizes kiskancsóknál: „elég lesz-e vagy behozzam, tegyek-e 
hozzá”. A gyertyákról nem is beszélve.  

Nagyon ügyeltem, hogy melyiket mikor gyújtsam meg, 
mert keddenként Szent Antal litániát imádkozunk, az oda 
való gyertyákra és az ereklyére szintén koncentrálnom 
kellett. A keresztelők előtt ugyanúgy előkészítettem a hely-
színt. Mindenesetre jóval figyelmesebb lettem. A rengeteg 
dolgot, amire gondoltam, illetve megcsináltam, kellemesen 
fárasztónak találtam. A szentmisék alatt hallgathattam a 
szertartást vagy éppen a nyugtató csendet. A sürgés-for-
gással együtt járó fáradtságot ebben a nyugalomban szinte 
el is felejtettem. Elmélkedtem, többet is, mint amire szá-
mítottam, ellenben javamra vált, tudásomat bővítette. Itt 
dolgozó „munkatársaim” kedvesen és, úgy vélem, egyenlően 
bántak velem. Hálásan köszönöm nekik a komoly, néha 
nevetéssel zárt munkát, az atyáknak, akik szívesen láttak, 
olykor okosítottak. Az iskolaidőben, bár nem leszek itt 
mint dolgozó, de legalább vasárnaponként visszatérek 
mint ministráns, mert „jobb az Úr házában egy nap, mint 
ezer máshol”. (Kóta Rita) 

 
 

Ima választásokig 
 
Keresztény közéleti szereplők, írók, művészek, orvosok, 
papok szólítottak meg mindannyiunkat Szent István király 
ünnepén, hogy a 2022-es választások vasárnapjáig imád-
kozzunk mindennap azért, hogy a parlamentbe olyan kép-
viselők kerüljenek, akik a tízparancsolat szellemében – 
annak minden pontját komolyan véve –  igyekeznek 
végezni képviselői munkájukat! : 
“Könyörögjünk hazánkért és azokért, akik a közhatalmat 
gyakorolják, hogy „a magyarság saját útját járva a tágasabb 
jövő reményében az ég felé építkezzen, és múltjában, ke-
resztény gyökereiben biztos talajt érezzen a lába alatt”! 

Hirdetések 
 
Holnaptól, augusztus 30-tól változik a szentmisék rendje. 
Hétköznap és szombaton este 18.00 órakor, vasárnap 
délután csak 16.00 órakor tartunk újra szentmiséket temp-
lomunkban.  

 
 
 
 
 
Tanévkezdő Veni Sancte 
szentmise szeptember 5-
én a 10.00 órai szentmise 
keretében lesz.  
 
 
 
 
 

A plébániai hittanos és közösségi összejövetelek szeptember 
13.-i héttől kezdődnek, várjuk a régi és az új tagokat.  
 
Barsi Balázs atya aranymiséjét Sümegen 2021. szeptember 
18-án 10.00 órai kezdettel ünnepli. Plébániánk erre az al-
kalomra buszos utat szervez, melynek költsége 2.300 Ft/fő. 
Részvételi szándékukat a plébániai irodán szíveskedjenek 
jelezni.  
 
Felnőtt megtérők részére katekumen csoport indul szep-
tember 27-től. Részletek a faliújságon olvashatók.  
 
Útkereső címmel Hivatástisztázó Műhely-t szerveznek 2021 
szeptemberétől a Hittudományi Főiskolán. Részletek a ki-
helyezett plakáton olvashatók.  


