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   SZENTMISÉK  2018.  AUGUSZTUS  13 – 19.    
   
13. Hétfő:         18

00
  IGELITURGIA 

14. Kedd:          18
00

  Főpásztorunkért; Betegeinkért; Jószándékra 

15. Szerda:        18
00

 NAGYBOLDOGASSZONY Szűzanya tiszteletére  

16. Csütörtök:   18
00

  Hálából Gáborért, szül.napján; Betegeinkért; Jósz. 

17. Péntek:        18
00

  Betegeinkért; Jószándékra 

18. Szombat:     18
00

  Élő és elhunyt Ilonákért, Bacskai János, 

                                    felesége Ilike és lányuk Marcsika; Betegeinkért;  

19. Vasárnap:      8
00

  Egyházközségünkért 

                          10
00

  Családi mise 

                          12
00

  Kistemplom. †Lelkipásztorainkért 

           
 

 13. Hétfő:          17
00

  Feri bácsi és a kicsinyek 

                          20
00

  Férfikör 

14. Kedd:          17
00

  

15. Szerda:        18
00

  Görög Katolikus imaóra 

16. Csütörtök:   17
00

   

   
Adományaikat köszönettel fogadjuk a Pátria TSZ folyószámlára: 

     Római Katolikus Egyházközség  65100084-11285940       
 

 

Idei napközis táboraink sikeresen lezajlottak. Tapasztalataim 

szerint a legfontosabb személyek minden táborban a 

háttéremberek. Mennyire bírják fizikailag és idegileg, ezen áll, 

vagy bukik az egész tábor, rendes körülmények között. 

Rojtosné Erzsike és Szántóné Ibolya látta el ezt a feladatot. 

Isten áldja meg munkájukat! 

 
Hétfőn délelőtt takarítok, majd a Bakonyban táborozó 

cserkészekhez utazok és ott is misézek este, itthon igeliturgia 

lesz. 

Itt mondok köszönetet Kisberk Szabolcsnak, aki sok-sok 

munkával, jó érzékkel remek csapattá tette cserkészeinket. 

   2018. 08. 12. ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP 9. évfolyam, 33. szám 

    „Uradat, Istenedet imádd, s csak neki szolgálj!” (Mt 4,10b) 
 

 
 

 

 

       Evangélium:  Jn 6,41-51 
 

    

     Abban az időben a zsidók 

zúgolódni kezdtek Jézus 

ellen, amiért azt mondta: 

„Én vagyok az égből 

alászállott kenyér.” Így 

érveltek: „Nem, Jézus ez, 

Józsefnek a fia, akinek 

ismerjük apját, anyját? 

Hogyan mondhatja hát: az 

égből szálltam alá?”  

Jézus azonban így szólt: „Ne 

zúgolódjatok egymás között. 

Senki sem jöhet hozzám, 

hacsak az Atya, aki engem 

küldött, nem vonzza, – és én 

feltámasztom az utolsó 

napon. Meg van írva a 

prófétáknál: Mindnyájan 

Isten tanítványai lesznek.  

    Mindenki, aki hallgat az 

Atyára, és tanul tőle, 

hozzám jön. Nem mintha 

valaki is látta volna az 

Atyát, csak aki az Istentől 

van, az látta az Atyát. 

Bizony, bizony, mondom 

nektek: Aki hisz bennem, 

annak örök élete van. 

    Én vagyok az élet 

kenyere. Atyáitok mannát 

ettek a pusztában, mégis 

meghaltak. Ez az a 

kenyér, amely az égből 

szállott alá, hogy aki 

ebből eszik, meg ne 

haljon. Én vagyok az 

égből alászállott élő 

kenyér. Aki a kenyérből 

eszik, örökké él. A kenyér 

pedig, amelyet én adok, 

az én testem a világ 

életéért.” 

 

https://netbank.tksz.hu/etksz.wsc/semigod.p#g6510008411285940


7070W E Ö R E S   S Á N D O R:  

 

 LITURGIA  A – Z–IG 
 

    Prefáció a latin praefatin szó jelentése ünnepi beszéd. Hármas 

válaszosvers után (Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel…) 

az Eukarisztikus ima bevezetője. Az Atyaistent dicsőíti, és hálát ad 

az üdvtörténet egész művéért. A prefáció három részből áll: 1. 

valóban méltó, hogy hálát adjunk; 2. a hálaadás indoka 

(időszakonként és ünnepenként változik); 3. ebbe a hálaadásba 

belekapcsolódnak az angyalok, főangyalok stb. Erre méltán zeng fel 

a közösség ajkán a Sanctus (szent vagy…). 

    Prelátus a latin szó jelentése elöljáró 1. Fő prelátusok a pápa és a 

püspöki kollégium tagjai. 2. A területi prelatura Isten népének egy 

körülhatárolt része, melynek gondozása prelátusra van bízva, aki azt 

megyéspüspök módjára joghatósággal pásztorként gondozza. 3. Az 

Apostoli Szentszék sajátos helyzetekben személyi 

prelaturákat alapíthat, melyek világi papokból és diakónusokból 

állnak. Élén mint saját ordinárius a prelátus áll. 4. prelátusi rangot 

viselnek a római kúria magasabb beosztású tisztségviselői. 5. 

Címként adományozott rang joghatóság nélkül. A prelátusok a 

liturgiában rangjuknak megfelelő liturgikus ruhát, reverendát, azon 

kívül a püspök és bizonyos fôpapi jelvényeket viselnek. 

    Preszbitérium a görög preszbüterosz szóból, jelentése pap. A 

templomnak az a része, ahol a papság és a segédkezők végzik 

liturgikus szerepüket hierarchikus rendjük szerint: ki-ki mint elöl- 

járó vezeti az imádságot, hirdeti Isten Igéjét vagy szolgál az oltárnál. 

A preszbitériumot vagy némi kiemeléssel vagy különleges 

kiképzéssel kell a templom hajójától megkülönböztetni. Tágas 

legyen, hogy a szent szertartásokat akadálytalanul lehessen végezni. 

A preszbitérium három fő pontja a körüljárható, a néppel 

szembenéző oltár, az eukarisztikus áldozati cselekmény helye; 

az ambó, az igeliturgia helye és a papi szék (sedes), amely a 

celebráns elöljárói és liturgiát vezető szerepét jelzi.     

    Prima a latin hora prima jelentése első imaóra. A nappal első 

imaórája. Szt. Benedek vezette be Regulájában. Első részét 

himnusz, zsoltárok és rövid olvasmány alkották. Második része 

melyre általában a káptalanteremben gyűltek össze a Martyrologium 

felolvasásából és a munkára indulás előtti áldásból állt.  

Szülők a gyereknevelésről  
 

    Minden vasárnap érdeklődve olvasom a szülőtársak írásait és 

olyan sokat tanulok belőlük! Köszönjük, hogy megosztjátok 

gondolataitokat! Többször nekiálltam ennek a cikknek, hogy 

kérésre írjak pár sort, de nem könnyű. Úgy érzem, még csak a 

küszöbén állunk a gyereknevelésnek és bőven van mit tanulnunk. 

Ezt a kérdést egy állandó és kölcsönös tanulási folyamatnak látom, 

hiszen a gyerekeink sokszor tükröt állítanak elénk a 

szófordulatainkat, hanglejtésünket, mimikánkat és mondatainkat 

visszahallhatjuk tőlük, akár még a játék hevében is, és ebből mi is 

sok következtetést levonhatunk. 

    Már kamasz koromban próbáltam szimpatikus szülőktől ellesni 

titkokat: hogyan beszélnek a különböző korú, nemű gyermekekkel, 

milyen saját családi szokásokat alakítanak ki, pl. ünnepek, 

háztartási munkák felosztása, jutalmazás kapcsán, zsebpénz 

kérdésében stb. Egyszer egy nagyon kedves, több gyermekes 

anyuka mondta egy családos táborban, ahova 10 éven keresztül 

jártunk mi is, hogy olyan jó, hogy többféle jó út is létezik a 

gyereknevelésben. Ez a mondat akkor engem nagyon megragadott. 

Olyan jó lenne ezt elhinni, nem kritizálva másokat, elfogadni a 

különbözőségeket, megpróbálni megérteni a reakciókat és tanulni 

másoktól, persze szem előtt tartva a saját kis családunk elveit, a 

gyermekeink egyéniségét. Napról napra látom, hogy egy családon 

belül is milyen sokfélék vagyunk, de pont ez benne a szép! 

Amire viszont szeretnék nagyon odafigyelni, hogy sok praktikus 

dolog mellett (pl.közös sütés, főzés, kertészkedés, varrás stb) 

megtanitsuk őket döntéseket is hozni. Már most kicsiként és majd 

nagyobb korukban is. Sajnos sok probléma lényegét felnőtt korban 

ebben látom gyökerezni, hogy ezt nem tanuljuk meg kellőképpen 

kisebb korban. Ez persze a mindennapokban sokkal több türelmet, 

időt, odafigyelést igényel, főleg amikor a hasonló semmiségeknek 

tűnő problémák merülnek fel, amik akár több tíz percig is 

eltartanak: lányok révén nálunk mindennapos kérdés a melyik ruhát 

vegyem fel; megtegyem-e, amit kérnek; mit szeretnék a kenyeremre 

tenni; melyik különórát válasszam stb                              Folytatjuk.                                                          

                                                         Tolnainé Rudnyánszky Melinda 

 


