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Minden forrásom belőled fakad 
 
2021. szeptember 5. és 12. között rendezték meg az 52. 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, melynek prog-
ramjain a hét folyamán Plébániánkról is voltak résztvevők, 
valamint egy kis csapat a Hősök terén celebrált pápai 
szentmisén, ami a kongresszus befejező szertartása volt. 
A kongresszus kiemelkedő eseménye volt csütörtökön a 
szentségimádás a Szent István Bazilikában. Itt részesei le-
hettünk a Jó Isten áldásának. 
Pénteken hallhattunk az eucharisztikus imáról, amelynek 
kiinduló pontja az utolsó vacsora, egy peszach- vacsora 
volt. A zsidó ima felépítése, lényege arra késztet, hogy mi 
is élővé tegyük az imádságban ezt az eseményt. Tehát ne 
csak szemlélői, hanem részesei legyünk, átéljük minden 
szentmisében az eucharisztia megalapítását.  

Így marad meg a következő generáció számára, ez teszi 
lehetővé a folytonosságot.   
Vasárnap korán kellett kelni az induláshoz, mert a vonat 
hajnali ötkor robogott el a szombathelyi pályaudvarról. A 
vonaton imádság, elmélkedés, püspök atya gondolatai se-
gítettek ráhangolódni a pápai szentmisére. Aki szerette 
volna elvégezni szentgyónását, annak lehetősége nyílt rá 
a vonat fülkés részében.  

 
Budapesten szektoronként elkülönülve, a vezetők által 
magasba emelt szektor jelzések nyomában haladtunk az 
Oktogon, majd a Hősök tere felé.   
A mi kis csapatunk Kovács Andi piros szalmakalapját 
követte. Hömpölygött a tömeg, és nagyon kellett figyelni, 
hogy ne szakadjon el a társaság egymástól. Közelítve a 
szektor bejárathoz sűrűsödött a nép és egyszer csak szembe 
találkoztunk Pió testvérrel, aki habitusban nagy örömmel 
üdvözölt bennünket. De milyen jó, hogy találkoztunk vele. 

Egyrészt nekünk volt egy jegyünk számára, amire neki 
pont szüksége volt.  
Másrészt előttünk egy órával érkezők még sorban álltak a 
beléptető kapunál és elnézve a tömeget, kérdezgettük 
egymástól, vajon beérünk a Szentmise kezdetére?  
Ekkor Pió javasolta, hogy célozzuk meg a jobb oldali sávot, 
mert az a megfigyelése, hogy ez gyorsabban szokott 
haladni. Ezt is tettük és 10 perc alatt túl voltunk az ellen-
őrzésen.   

Megvártuk egymást és körülnéztünk, odasétáltunk a kor-
donokhoz, ahol csak alig néhányan várakoztak és pár perc 
múlva érkezett Ferenc pápa integetve.  
Az emberek örültek, tapsoltak, nevettek.  
Jó érzés volt néhány lépésre a pápától megélni ezt az 
örömteli találkozást.  

(folyt. a 2. oldalon) 
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(folyt az 1. oldalról) 
 
Ekkor gondoltunk a gondviselő Isten kegyelmére, hogy 
ezekkel a pillanatokkal megajándékozott bennünket.  
Nagy kivetítő előtt álldogáltunk, amikor telefonon kaptuk 
a fülest, hogy a Szerb Követség előtt van még hely és 
innen szabad szemmel követhetjük az eseményeket.  
Lépkedtünk a székek között és nagyon jó helyet sikerült 
találni, még egy kis árnyék is jutott számunkra, ami nagyon 
kellett az erős napsütésben. A szentmise szeretettel, erővel, 
örömmel töltött fel bennünket. Már a bevonulás patetikus 
volt.  
Ilyet nem él át minden nap az ember. Az olasz nyelvet ke-
vésbé ismerők olvashatták a kivetítőkön a szöveget, és rá-
dión magyar fordítás is hallható volt. Ferenc pápa szavai 
arra hívtak személy szerint engem, hogy tegyünk úgy, mint 
a jó Isten, aki mindig más javát keresi, jót tenni másokkal, 
másokért élni és dolgozni, imádkozni és mindig a szeretet 
mellett dönteni. Ha ezt tesszük, éljük, akkor jó úton járunk. 
A szentáldozásnál cserkészek zászlóval a kezükben segítet-
tek a diakónusoknak. Zárásként felhangzottak a himnuszok 
és Ferenc pápa magyarul szólt a nemzethez: 
Isten áldd meg a magyart!   

   (Gyenese Balázs) 
 
A Szent kútnál jártunk Gencsapáti határában 
 
Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén meglátogattuk a 
tőlünk 8−9 km távolságban lévő kedvelt kegyhelyet, ami a 
Mária út és a Szent Márton zarándokút csomópontja a 
város közelében. Első említése 1756-ban a pozsonyi pré-
post Gencsapátiban (akkor Német-Gencs) tett egyház-lá-
togatása alkalmából felvett jegyzőkönyvben található. Bő 
vizű forrást írnak le a falu nyugati határában, aminek vize 
egy világtalan gyermek látását nyitotta meg.  

Szülei hálából kis kápolnát emeltettek a forrás fölé, amit a 
Fájdalmas tiszteletére szenteltek fel. Később három ke-
resztből álló Kálvária is készült a kápolna mellett, majd a 
20. század első évtizedében 14 kis stációs kápolnából álló 
keresztutat is építettek. A kármelita nővérek ajándékaként 
egy fájdalmas Szűzanya szobor került a kápolnába, a 30-as 
években egy házaspár váratlanul elhunyt gyermeke emlé-
kére kis lourdes-i barlangot építtetett. 
Az építmények köré hársfákat ültettek, ezek a 100 éves fák 
adnak ma is árnyékot a domboldalban. A közben elpusz-
tult, kivágott fákat folyamatosan pótolják, s a legújabb –  
2014-ben indult – felújítás következtében egyre lakályo-
sabb képet mutat a kegyhely. Zarándoklatok kedvelt cél-
pontja, s egyben a környező falvak által rendezett szakrális, 
hagyományőrző események színhelye is.   

 
 
A búcsúzó nyár Mária köpenyét idéző tiszta éggel, melen- 
gető napsugárral, csenddel, békével fogadta kis csopor-
tunkat. Ferenc atya vezette a keresztutat, melyben 2−3 stá- 
ció előtti elmélkedés jutott mindegyikünknek.  
Tisztelegtünk a Kálvária pléh Krisztusa előtt, imádkoztunk  
Szűz Máriához a lourdes-i barlangnál. 
Az imaóra után a barlang előtti padokon megpihenve  
rövid beszélgetésre is jutott idő. 
A kegyhely mindig „nyitva” áll. Megközelítése a falu főutcá-
járól táblával jelzett kereszteződésen át gépkocsival, más 
irányokból gyalog vagy kerékpárral lehetséges. A falu népe  
készséggel ad útbaigazítást, ha eltévednénk. Kiscsoportos, 
családi, vagy akár egyéni látogatással is felkereshető. Az ott 
töltött idő garantált feltöltődéssel, lelki békével ajándé-
kozza meg az alázattal érkezőt.           (Pósfay Péter) 
      
 Ima a választásokig 
 
Keresztény közéleti szereplők, írók, művészek, orvosok, 
papok szólítottak meg mindannyiunkat Szent István király 
ünnepén, hogy a 2022-es választások vasárnapjáig  
Imádkozzunk mindennap azért, hogy a parlamentbe olyan 
képviselők kerüljenek, akik a tízparancsolat szellemében – 
annak minden pontját komolyan véve – igyekeznek vé-
gezni 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 
 
A Baba-Mama klub szeretettel várja régi és új tagjait szep-
tember 21-től. A foglalkozásokat hetente keddenként tart-
ják 10.00 órától.  
 
Szeptember 24-én, pénteken 16.30-ra az elsőáldozás fel-
készítőre várjuk a gyermekeket és szüleiket. 
 
Szeptember25-én szombaton 16.00 órakor lesz az első ovis 
mise, melyre szeretettel hívjuk és várjuk az óvodás korú 
gyermekeket családjaikkal. 
 
Szent Rafael közbenjárását kérve járművek (autó, bicikli, 
motor, roller) megáldására hívjuk a testvéreket szeptember 
26-án, jövő vasárnap, a 10 órai szentmise után. 
 
Szent Ferenc atyánk boldog halálát október 3-án, vasárnap 
ünnepeljük 16.00-kor kezdődő szentmise keretében. 
Szentmise után következik a Tranzitus. 
 
Hívjuk és várjuk a kedves testvéreket az ünnepre és az azt 
követő agapéra. A világi rend tagjai a szervezésben öröm-
mel fogadnak minden segítséget és adományt (sütemény, 
étel-ital, esetleg anyagi támogatás formájában). Kérjük, 
hogy a szeretetlakoma megrendezéséhez felajánlott ado-
mányokat a plébániai irodán − legkésőbb szeptember 29-
ig − jelezni szíveskedjenek. 
 
Október 4-én Szent Ferenc ünnepén az esti 6-os szentmise 
keretében megáldjuk az idei terményeket. 
 
Várjuk azoknak a jubiláns házasoknak a jelentkezését az 
irodán, akik az idei évben ünneplik házasságkötésük 25. 
vagy 50. évfordulóját.  


