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heret
bÖó széé kééÉí ÉlnézvÉI ÉsÉílÉÖ Él ás
Öondolkodva rajía álíalában valószínűlÉÖ
nÉm sok fáÖóÉlmÉí szÉníÉlünk annakI
hoÖó hoÖóan van bÉrámázvaK jéÖás
valahoÖó a hozzá állő kÉrÉííÉl ÉÖóüíí
válák a kéé ás ÉÖóséÖÉsséI ÉÖésszéK gó
nélkülÉ ásI dÉ íÉljÉsÉbb vÉlÉK
Az ádvÉníá mándÉnnaéok ádÉjén
számomra a hajnalá roráíé és az Ésíá
közösI családá
ÖóÉríóaÖóújíás
és
ámádkozás adía mÉÖ a naénak Ézí a
íÉljÉsséÖ érzÉíéí hordozó kÉrÉíÉíK
fdén úÖó alakulíI hoÖó mándÉn naé
sákÉrülí részí vÉnnÉm a hajnalá másénI
anélkülI hoÖó Éz mÉÖfoÖalmazoíí célom
lÉíí volnaK kÉm érÉzíÉm úÖóI hoÖó ha
már bÉlÉkÉzdíÉmI csánáljam ás véÖáÖI
vaÖó bármálóÉn mulaszíásí kövÉínék ÉlI
ha valamÉlóák naé nÉm mÉnnékK Ééé
azérí volí olóan fÉlszabadulí öröm az
oííléíI mÉrí sÉ külsőI sÉ bÉlső
kénószÉrszÉrkéní mÉÖélí érzés nÉm
íársulí hozzáK bÖószÉrűÉn jó volí oíí
lÉnnáI láíná az ásmÉrős arcokaíI számba
vÉnná az ÉsÉílÉÖ háánózókaí – nÉm
számonkérőlÉÖI csak aÖÖódvaI hoÖó
náncsJÉ valamá baja annakI aká aznaé
nÉm jöíí J hallÖaíná a naéá ÉvanÖéláumoíI
és
az
áldozásban
hrászíussal
mÉÖÉrősödvÉ váÖná nÉká a naénakK
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eoÖó má az a cursállo? haíolákus
ÖóökÉrűI dÉ ma már ökumÉnákussá
fÉjlődöíí lÉlkáséÖá mozÖalomI ha íöbbÉí
akarsz róla íudnáI kérdÉzz ÉnÖÉm J !
pzÉrÉíÉííÉl: dKlKhlára

Öondolíam a zÉnélés és káÉmÉlíÉn az
ÉÖóüíímuzsákálás örömÉárÉI dÉ álóÉn
alkalmakkor Éz az érzés a szokásosnál ás
jobban haíalmába szokoíí kÉrííÉnáK A
góásíÉn mÉllÉíí hálaíÉlí szívvÉl Öondolok
azokraI akákhÉz zÉnészkéní ás íársul
szÉÖődhÉííÉm ÉzÉkÉn a hajnalokonK
BármálóÉn háhÉíÉílÉnI íudom méÖ
íovább ás fokozná: gÉllÉmÉzőÉn ÉzÉkÉn a
másékÉn családosíul vÉííünk részíI bár
nÉm mándáÖ íÉljÉs számbanI mÉrí éÉrszÉ
a mándÉnfajía bÉíÉÖséÖÉk és az ÉÖóéná
ÉlfoÖlalísáÖok – a naÖóobbak íöbbször ás
sajáí áskolájukba mÉníÉk roráíéra –
bÉfolóásolíák a léíszámoíK Amákor
vászoní mánd oíí íudíunk lÉnná – kásfáam
az olíárnál szolÖálvaI a íöbbáÉkkÉl ÉÖóüíí
énÉkÉlvÉ–zÉnélvÉJámádkozvaI olóankor
valóban különlÉÖÉs lÉlká élménóbÉn volí
részÉmK
És ha mándÉzÉk uíán ÉsíÉ méÖ
mándannóáan oda íudíunk Öóűlná az
advÉníá koszorú köréI hoÖó ÉÖómás
kÉzéí foÖva közösÉn háláí adjunk a
góásíÉnnÉkI akkor valóban sákÉrülí mélíó
kÉrÉíbÉ foÖlalná ádvÉníá készülÉíünk
ÉÖóJÉÖó naéjáíK EiacáF

jándÉhhÉz íovábbá örömÉí adoííI
hoÖó hÉíÉníÉ kéíszÉr zÉnÉá szolÖálaííal ás
hozzá íudíunk járulná a hajnalá áhííaíhozK
jándáÖ ás fsíÉn különlÉÖÉs ajándékakéní
O
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orszáÖbanI mÉlóÉí „szÉm nÉm láíhaíI fül
nÉm hallhaí és ÉmbÉrá éríÉlÉm fÉl nÉm
foÖhaí”K
gakab aéosíol uíána gÉruzsálÉm Élső
éüséökÉ lÉííK hözíászíÉlÉínÉk örvÉndÉíí
méÖ a zsádók közöíí ásK pzÉní mál az
ÉÖóház ÉÖóák oszloéának nÉvÉzá méíÉrrÉl
és gánossal ÉÖóüííK A SOJbÉn fÉllánÖolí
kÉrÉszíénóüldözés
ádÉjén
halí
véríanúhalálíK cöldá maradvánóaáí őrzák
pantáago de CompostellábanK bz a közÉl
ÉzÉr káloméíÉr ÖóaloÖlás más éríÉlmÉí
adoíí a íávolsáÖnakK”
Ecorrás: hííé:LLwwwKvÉlÉíÉkvaÖóokKhuF
fÖÉnI Ézí má ás érzékÉlhÉííükI dábor
ámádkozoííI énÉkÉlí mÉsélíI íÉljÉsÉn
íÉrmészÉíÉsnÉk vÉííükI hoÖó naéonía PMJ
4M káloméíÉrÉkÉí ÖóaloÖolíI Öóönóörű
kééÉkÉí csánálíI és áÖÉn íÉhÉíséÖÉs
Élőadókéní Ézí mÉÖoszíoíía vÉlünkK
jÉsélíÉI dÉ nÉhÉzÉn volí háhÉíőI hoÖó
mÉnÉí közbÉn hánószor kÉllÉíí mÉÖállnáI
mÉrí nÉm íudoíí íovábbmÉnná a
fÉlhólóaÖzoíí lábaI vaÖó valamá más baja
máaííI méÖás sákÉrülí ÉÖó hónaé alaíí
mÉÖíÉnná Ézí a háhÉíÉílÉn íávoíK Ő Ézí a
zarándokuíaí mándÉn ÖóöírÉlmévÉl és
örömévÉl fÉlajánloíía R ÖóÉrmÉkééríI
fÉlÉséÖééríI bÉíÉÖ baráíaáéríI az ő
üdvösséÖükéríK eáláí adok az ÚrnakI
hoÖó
ásmÉrhÉíÉm
ŐíI
hoÖó
mÉÖhallÖaíhaííamI hoÖó a cursállásíák
vádám csaéaíában íalálkozhaííam vÉlÉK

oózsafüzér Társulat O01P éves
beszámolója
A oózsafüzér Társulaí OMNPJban TN
íaÖoí számlálíI és TO máséí mondaíoííK
pzÉrÉíÉííÉl
várjuk
új
íaÖok
jÉlÉníkÉzéséí! EmÉíróczkó=mannáF

TÉmélomunk scolája EláíurÖákus
szolÖálaíoí véÖző kórusaF csüíöríökönJ
kéní ÉsíÉ UJíól íaríja éróbááíK jándÉn
énÉkÉlná szÉrÉíő íÉsívérünkÉí
szÉrÉíÉííÉl várjuk!
Önkéntes hozzájárulás
hérjük a íÉsívérÉkÉí az évÉnkéníá önJ
kéníÉs hozzájárulás bÉfázÉíésérÉK bz fÉJ
dÉzá ééülÉíÉánk és közösséÖünk káadásaáíK
A éüséöká kar ajánlása szÉrání Éz a
jövÉdÉlÉm N BJaK A hozzájárulásí készJ
éénzbÉfázÉíésá EsárÖaF csÉkkÉn ás bÉ lÉhÉí
fázÉíná
ÉÖóházközséÖünk
részérÉK
CsÉkkÉk a íÉmélomban és az árodában
vannak káíévÉK TÉrmészÉíÉsÉn szÉmélóÉJ
sÉn ás lÉhÉí rÉndÉzná a hozzájárulásí az
árodában vaÖó szÉnímásék uíán a
T

mesíszeníámreá Örömeírievél
" A=
vacsora=
uíán=
uÖóaníÖó=
íászíÉlÉírÉmélíó= szÉní= kÉzébÉ= vÉííÉ= Ézí= a=
csod álaíos= kÉlóhÉíI= majd= ásméí= háláí=
adv a= áld ásí= mond oííI= íaníívánóaának=
adíaI=és=íÖó=szólí:"=Eoómaá=hánonF=
" sbdvÉTb hI= Ép= f dvATlh= bBB Ői=
jfkakvÁgAkI= j boT= bZ= AZ= Ék=
sÉobj= hbivebI= AZ= Úg= Ép= ÖoÖ h=
pZÖsbTpÉdÉK= bZ= A= sÉo=ÉoTbTb h=Ép=
plhAhÉoT= hflkTATfh= A= B ŰkÖ h=
BlCpÁkATÁoAK= bZT= CpbibhbaJ
gÉTbh=AZ=Ék= bjiÉ hbZbTbjobK"=

cÉlmuíaíja hrászíus séréíI majd ásméí
íérdÉí hají és íÖó szól: ÍmÉI= háíünk= szÉní=
íáíkaK
ealálodaí= hárdÉíjük= rrunk= és= háííÉl= valljuk=
fÉlíámadásodaíI=amíÖ=Él=nÉm=jösszK=– fÉlÉljükK
bzzÉl lÉzárul az áíválíozíaíás szÉríaríásaK
bnnÉk a résznÉk lÉzárására a láíurÖáa három
formuláí használI mÉlóÉkÉí a kövÉíkÉző részbÉn
részlÉíÉzünkK EjarcsáF

Az bl Camánoról hallottunk
beszámolót
Tavaló okíóbÉr PNJén ÉsíÉ NU órára
hárdÉííük mÉÖ cursállós baráíunk és
íÉsívérünk
Tornaó
dábor
úíá
bÉszámolójának
Élőadásáí
az
bl
CamánórólI ahol szÉmélóÉs élménóéíI
naÖórészí sajáí szÉrzÉménóű ámádsáÖosI
zÉnés bÉíéíÉkkÉlI fénókééÉk vÉíííésévÉl
fűszÉrÉzvÉ hallhaíjukK hácsáí ázÖulíunkI
hoÖó lÉszJÉ ÉléÖ érdÉklődőK jávÉl má
már mÉÖíaéaszíalíuk Ézí az élménóíI
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szÉrÉííük volnaI ha mánél íöbb ÉmbÉrrÉl
mÉÖoszíhaíjukI mÉrí nÉm mándÉnnaéá
Élőadás volíI amáí váríunkK solíak más
mÉÖhívoííak az áííÉnáÉkÉn kívülI és
íÉrvÉzíünk ÉÖó szÉrénó aÖaééí ás az
ÉsÉménó uíánraK kosI ÉlérkÉzÉíí az ádőI
és úÖó vélÉmI káÉléÖííő volí az
érdÉklődésI a élébánáa íanácsíÉrmÉ
mÉÖíÉlíI a véÖérÉ már szűkösÉn volíunkI
dÉ azérí nÉm kÉllÉíí áívonulná a
íÉmélomba J !
dábor
Ézí
az
uíaí
RMJák
szülÉíésnaéjára kaéía a családjáíólI és azí
hászÉmI naÖóon szééÉnI háííÉlI mások
számára ás ééldaadó szÉrénóséÖÖÉl
használía fÉlK AmÉllÉííI hoÖó fázákaálaÖ
ÉÖó naÖóon mÉÖíÉrhÉlő VTM kmJÉs
ÖóaloÖlásról szólíI nÉká méÖ ÉÖó
rÉjíélóÉs bÉíÉÖséÖÉ ás vanI amá abban
nóálvánul mÉÖI hoÖó ádőnkéníI íÉljÉsÉn
váraílanulI ÉlvÉszííá az ÉszmélÉíéíI majd
uÖóanolóan váraílanulI rövád ádőn bÉlül
maÖához íérK bzzÉl ÉÖóüíí vállalíaI sőí
élÉíÉ naÖó lÉhÉíőséÖénÉkI ajándékának
élíÉ mÉÖK
já ás az bl Camáno? Álljon áíí ÉÖó
ádézÉí Tornaó dábor úíá jÉÖózÉíÉáből:
„Az aéosíolá ádőkbÉn a maá
péanóolorszáÖ lÉÖnóuÖaíább éoníjáí
íaríoííák a váláÖ véÖénÉkK cáÉsíÉrraI
a kásvárosI mÉlónÉk haíárában van az
ÉmlííÉíí nÉvÉzÉíÉs hÉlóI a nÉvébÉn ás őrzá
Ézí az ÉmlékÉíK fíí van a Camáno ÉÖóák
?M km? kövÉ és a félszáÖÉí íúloldalánI
juxíában van a másákK gakab aéosíol
szó szÉrání vÉííÉ az Úr éarancsáí és
ÉlmÉní az akkor ásmÉrí váláÖ véÖérÉI
hárdÉíná az ÉvanÖéláumoíK eoÖó az fsíÉn
fáa mÉÖhalí éríünkI dÉ fÉlíámadíI
ÉlküldíÉ a pzÉnílÉlkÉí és mándannakI aká
hász bÉnnÉI örök élÉíÉ van ÉÖó olóan
S
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másztorjáték
fdén karácsonókor ás naÖó ajándék
volí számomra a íöbb mání 4M ÖóÉrmÉk
részvéíÉlévÉl mÉÖjÉlÉnííÉíí éászíorjáíékK
A éászíorjáíék véÖénI amákor dabá
bÉmuíaíía CsÉnÖéíI a ÖóÉrmÉkÉíI aká a
kás gézus szÉrÉééí „jáíszoíía”I a V évÉs
kÉrÉszífáam Ézí mondía: „Ő a főszÉrÉélőK
Bár nÉká volí a lÉÖkönnóÉbbI mÉrí nÉm
kÉllÉíí sÉmmáí sÉm csánálnáaI nÉm kÉllÉíí
szövÉÖÉí íanulnáaI csak csÉndbÉn kÉllÉíí
fÉküdnáÉI méÖás ő a főszÉrÉélőK” bzÉn a
mondaíon azóía ás sokaí ÖondolkodomK
sásszaJvásszaíérK mróbálok a mélóérÉ
haíolná a bÉnnÉ mÉÖbújó áÖazsáÖnakK
blőször ásI hoÖó valóban gézusJÉ a
főszÉrÉélő? pzámomraI az élÉíÉmbÉn?
jásodszorI hoÖó mÉnnóá mándÉní
íÉszünkI készülünkI szövÉÖÉí íanulunkI
íökélÉíÉsííjük a mozdulaíaánkaíI ha úÖó
íÉíszákI Érőlködünk; gézus éÉdáÖ a éuszía
jÉlÉnléíévÉl
mándÉzÉn
íúlíÉszK
earmadszor éÉdáÖ Öondolkodom azon ásI
hoÖó valóban könnóűJÉ Éz gézusnakK
hönnóű volíJÉ nÉká közénk jönnáI vÉlünk
lÉnná? hönnóÉn íudnékJÉ a szÉrÉéébÉ
bújná?
A kérdésÉk mÉníén hosszan lÉhÉínÉ
ÉlmélkÉdnáK bÖó rövád Öondolaíoí
oszíanék
mÉÖ
vÉlÉíÉk:
ahoÖóan
kÉrÉszífáamnak ás szükséÖÉ volí a
éászíorjáíék ÉÖészérÉI a „mÉllék”J
szÉrÉélőkrÉ ásI hoÖó gézus „fő”szÉrÉéÉ
nóálvánvaló lÉÖóÉn számáraI nÉkÉm ás a
szÉmélóÉs
körülménóÉám
összÉJ
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füÖÖésébÉ kÉll hÉlóÉznÉm a jÉÖválíó
jÉlÉnléíénÉk valósáÖáíK
kaÖóon köszönöm a szÉrÉélők és a
rÉndÉzők mándÉn munkájáíI áldozaíáíI
hoÖó ádén ás közÉlÉbb hozíák számomra
a mÉÖíÉsíÉsülés mászíéráumáíK ECzánÉÖÉ=
haíáF

jándÉn évbÉn naÖóon várom a
éászíorjáíékoíK blőször P évÉs koromban
szÉrÉéÉlíÉm bÉnnÉI azóía mándáÖ éászíor
volíamK Az ádén naÖó mÉÖíászíÉlíÉíés éríI
mÉrí én lÉhÉííÉm a három kárálóok közül
BoldázsárK pzÉrÉííÉm a éróbákra járnáI
mándÉn ÖóÉrÉk szééÉn mÉÖíanulía a
szÉrÉééíK fzÖalommal váríuk az ÉlőadásíK
A kás gézus mosí ás ÉÖó áÖazá kásbaba
volíK pzÉráníÉm mándÉnkánÉk íÉíszÉííI aká
láííaK kÉkÉm náncs karácsonó éászíorJ
jáíék nélkül! EBÉszÉ=aanáF
ooráíékI éászíorjáíék

kÉkÉm naÖóon jó volí mándÉn naé
másévÉl kÉzdÉná a naéoíK gó volíI hoÖó
rÉÖÖÉlÉnkéní szolÖálhaííam az Úr
házábanK A éászíorjáíékban szÉrÉélés ás
rÉmÉk volíI és szÉníÉsíÉI amákor a hívÉk
bÉmÉníÉk a íÉmélombaI és mÉÖnézíék az
ÉlőadásíI oíí ás naÖóon jól érÉzíÉm
maÖamK A éróbák uÖóan fáraszíóak
volíakI dÉ mÉÖéríÉ szÉrÉéÉlná! ECsÉrnóus=
ÁronF=

P
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ielkáéásztorá statásztáka
iÉlkáéászíorá síaíászíáka a OMNPK évről
EOMMUJOMNO áílaÖaF
hÉrÉszíÉlésÉk
száma:
4N
blső áldozók száma: NO
eázassáÖköíésÉk
száma:
P
TÉmÉíésÉk
száma:
TP

EPSI4F
ENVISF
ETISF
ETTIUF

Az Élmúlí évÉk számadaíaáí íÉkánívÉ jól
láíszák ÉÖófajía hullámzásI
jobb és rosszabb évÉk
válíakoznakI a házasJ
sáÖköíésÉk
számáí
kávévÉ
sÉhol
sÉm
fáÖóÉlhÉíő mÉÖ íÉnJ
dÉncáaK
A
házasJ
sáÖköíésÉknél vászoní
az Élmúlí kéí év
íÉmélomfÉlújííása
ÉlÉÖÉndő
maÖóaJ
rázaíoí adK

=

AafT O01P
fdén ás mÉÖrÉndÉzésrÉ kÉrülí az AafT
EAavÉníá ffjúsáÖá TalálkozóFI mání
mándáÖI mosí ás a poroksárJújíÉlÉéá
mlébánáánK Az ádÉá évbÉn ÉnÖÉm kéríÉk
fÉlI hoÖó szÉrvÉzzÉm összÉ a zÉnészÉkÉíI
akákkÉl majd a közös másén foÖunk

mesíszeníámreá Örömeírievél

zÉnélnáI énÉkÉlnáK kÉm mondhaíomI
hoÖó íÖó részí vÉííÉm az AafT
szÉrvÉzésébÉnI dÉ ÉÖó kácsáí már
bÉlÉláííam a háííÉrébÉI hoÖó málóÉn
éroÖramok ás lÉsznÉkI és hoÖó ÉzÉkkÉl
mÉnnóá
sok
íÉÉndőjÉ
volí
a
szÉrvÉzőknÉkK ÉééÉn Ézérí különösÉn
naÖó szívfájdalmamI hoÖó az ámrÉá
fáaíalsáÖ
ÉÖóJkéí
fő
kávéíÉlévÉl
ÉÖóálíalán nÉm kéévásÉlíÉííÉ maÖáíK
bzzÉl ÉÖórészről sok szÉrvÉző munkájáí
nÉm bÉcsülíÉ mÉÖI másrészről mÉÖ
rÉmÉk dolÖokról maradí lÉI aká nÉm jöíí
ÉlK fdén Eíalán ÉlőszörF kéí koroszíálónak
szólóI különéroÖramok volíak: a NU év
alaííáaknak
mászíéráumdrámaI
az
ádősÉbbÉknÉkk éÉdáÖ ÉÖó ÖöröÖkaíolákus
aíóa ÉlőadásaI amá az Élmondások
alaéján naÖóon érdÉkÉs volíK Én maÖam
Ekoromból adódóanF az Élőbbán vÉííÉm
részíI és bár ÉléÖÖé fáradían érkÉzíÉm
odaI méÖás sákÉrülí mÉÖfoÖnáaI úíravalóí
adnáa az advÉníá készülÉírÉK A másÉ uíán
a íalálkozóí ÉÖó haÖóománóos aÖaéé
záríaI
ahol
lÉhÉíőséÖünk
nóílí
bÉszélÖÉínáI olóanokkal ásI akákkÉl
amúÖó nÉm íalálkoznánkK TénólÉÖ
szÉrÉínék báíorííaná és kérná mándÉnkáíI
hoÖó jöjjön Él ÉzÉkrÉ a közös kÉrülÉíá
alkalmakraI hászÉn nÉkünk készííák Élő
sok munkával és szÉrÉíÉííÉlI hoÖó
valamáí adhassanak nÉkünkI és mÉrí
íalán ÉzÉk a lÉÖjobb lÉhÉíőséÖÉkI hoÖó új
ásmÉrÉíséÖÉkÉíI baráísáÖokaí kössünk!
ECsÉrnóus=jarcáF=

=
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Ökumenákus fmahét
A korábbá évÉkhÉz hasonlóan ádén
januárban ás lÉsz ökumÉnákus ámahéíI
mÉlónÉk éroÖramjáí az alábbáakban
ásmÉríÉíjük:
OMK héífő: oÉformáíus íÉmélomI Góőrá
Gábor evangélákus lelkész
ONK kÉdd: haíolákus íÉmélomI eáló Góula
baétásta lelkáéásztor
OOK szÉrda: Baéíásía ámaházI iak Gábor
atóa
OPK csüíöríök: oÉformáíus íÉmélomI
lrbán Kálmán református lelkész
O4K ééníÉk: haíolákus íÉmélomI maéé
gózsef az Agaéé góülekezetből
Az ámaalkalmak NU órakor kÉzdődnÉkK
pzÉrÉíÉííÉl várunk mándÉnkáí!

O014. január
bzí kézfÉlíéíÉlévÉl jÉlzáI majd kÉrÉszíÉí vÉí az
adománóokra:
=„salóban= szÉní= vaÖóI= fsíÉnünkI= mándÉn=
szÉníséÖ= forrásaK= hérünkI= szÉníÉld= mÉÖ= Ézí= az=
adománóíI= áraszd= lÉ= rá= pzÉnílÉlkÉdÉíI= hoÖó=
számunkra= a=má= rrunkI= gézus= hrászíus=íÉsíÉ=és=
H=vérÉ=lÉÖóÉnK”EffK=buchK=ámaF=
A kÉrÉszívÉíésI nÉm áldásI nÉm a hívÉknÉk
szólI nÉm őkÉí mÉÖáldó mozdulaíI Ézérí áíí nÉm
vÉíünk maÖunkra kÉrÉszíÉí!
jajd máÉlőíí az áíválíozíaíás szÉríaríása
mÉÖíöríénnÉI a láíurÖákus szövÉÖ káíér az uíolsó
vacsora körülménóÉárÉI céljáraI mÉló akkor
méÖ ÉÖóÉdül csak gézus számára volí ásmÉrÉíÉsK
bzuíán kÉzébÉ vÉszá a éaé az osíóáí Ea
különböző bucharászíákus ámák Élíérő módon
mÉÖ ás ÉmlííákI élK:
" Ő= uÖóanás= szÉnvÉdésénÉk= É lőÉsíéjén=
íászíÉlÉírÉmélíó= szÉní= kÉzé bÉ= vÉ ííÉ= a=
kÉnóÉrÉíI= és= szÉméí= az= éÖrÉ= ÉmÉlíÉI=
íÉhozzád I= az= fsíÉnhÉ zI= mánd Énhaíó=
Aíójáh ozI= majd= háláí= adva= áld ásí=
mond oííI= mÉÖíöríÉI= íaníívánóaának=
ad íaI= és= íÖó= szólí:"= EfK= buchK= áma= Z=
oómaá= hánonF=
A éaé gézus szÉmélóéí hordozza maÖábanI
AlíÉr ChrásíusI vaÖóás ő maÖa gézusK bzérí a
láíurÖáa nÉm ÉÖószÉrűÉn mÉÖásméílá gézus
áldozaíáíI hanÉm gézus áldozaía állandóan
bÉmuíaíásra kÉrülI gézus bÉmuíaíja a
szÉníáldozaíoíI mÉló száníén Ő maÖaK

ielkáéltre hanÖolva 1OK
hÉdvÉs TÉsívérÉk! blőző cákkünkbÉn a
mrÉfácáóról EÉlőszórólF bÉszélíünk a pzÉní vaÖó
énÉkáÖ bÉzárólaÖK josí ÉlérkÉzíünk a szÉnímásÉ
lÉÖkáÉmÉlkÉdőbb részéhÉz az bucharászíákus
ámáhozI amá maÖában foÖlalja az áíválíozíaíás
szÉríaríásáíK Az bucharászíákus ámának

íöbb formája ás vanI a láíurÖákus
szabálóoknak mÉÖfÉlÉlőÉn ÉzÉk közül
válaszí a szÉnímáséí véÖző éaéK A
EpancíusF pzÉní vaÖó énÉklésérÉ a hívÉk
lÉíérdÉlnÉkI
készülvÉ
a
iÉÖszÉníÉbb
foÖadásáraK jáuíán ÉlhanÖzák az énÉk és
lÉíérdÉlíünkI a éaé lÉhívja a pzÉnílÉlkÉí az
adománóokraI amá áíí méÖ csak kÉnóér és borK

gézusI amákor kÉzébÉ vÉszá a kÉnóÉrÉí és a
boríI ÉlőrÉvÉíííá az ő szÉnvÉdéséíK A láíurÖáában
Éz a kaécsolaí valósul mÉÖI íÖó válák a kÉnóér
hrászíus íÉsíévéI a bor az Ő vérévéK A
láíurÖáában a kÉnóér és a bor anóaÖá összÉíéíÉléí
íÉkánívÉ nÉm válíozák mÉÖI dÉ lénóÉÖéí íÉkánívÉ
gézus íÉsíÉ és vérÉ lÉszI Ézérí mondjukI hoÖó
áílénóÉÖül Ebár ÉÖóÉs csodák bázonóííékul
szolÖálnakI arraI hoÖó az áíválíozás íénólÉÖÉsÉn
véÖbÉmÉÖóFK Az uíolsó vacsora ÉÖóbÉn az
AnóaszÉníÉÖóház alaéííása ásI mÉlóÉí gézus
élÉíáldozaíával háíÉlÉsííK
" sbdvÉTb h= Ép= bdvbTbh= bBB Ői=
jfkakvÁgAkI= jboT= bZ= AZ= Ék=
TbpTbjI= jbiv= ÉoTbTbh= AaATf hK"=

cÉlmuíaíja hrászíus TÉsíéíI majd íérdÉí
hajíK
R

