
HITVALLÁS 
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek 
Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi 
Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett 
Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a 
poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott 
ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. 
Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek 
közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. 
Ámen. 
 
 
AZ ANGYALI ÜDVÖZLET 

Pap: Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. 
Hívek: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát.  
Pap:  Üdvözlégy, Mária, ... 
Hívek: Asszonyunk, Szűz Mária, … 
Pap:  Íme az Úrnak szolgálóleánya. 
Hívek: Legyen nekem a te igéd szerint.  
Pap:  Üdvözlégy, Mária … 
Hívek: Asszonyunk, Szűz Mária …  
Pap: És az Ige testté lett. 
Hívek: És miköztünk lakozék.  
Pap:  Üdvözlégy, Mária … 
Hívek: Asszonyunk, Szűz Mária …  
Pap: Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja! 
Hívek: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. 
Együtt:  Könyörögjünk! Kérünk Téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent 
kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus 
Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és 
keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk 
által. Amen. 
 
 
HIRDETÉSEK: 

� Mai szentmisénket Csáthy Tamás lelkiüdvéért, valamint családja 
vigasztalására ajánljuk fel. 

� Hálás köszönet a múlt vasárnapi nagylelkű adományokért.  
(Perselypénz $470.00, clergy $65.00). 

� Szentmisénk után mindenkit szeretettel várunk kávéra, süteményre és 
kötetlen beszélgetésre a templomunk alatti teremben. 
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A SZENTMISE ÉNEKRENDJE 

Bevonulásra: 230 Szeretettel jönnek hozzád, 
Felajánlásra: 160 Isten legszebb temploma, 
Áldozásra: 127 Ó szentséges, ó kegyelmes, 
Befejezésre: 306 Magyar Himnusz  

 
A mai szentmise zsoltárának válasza: 

Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet,  
és üdvösségünket add meg nékünk! 

 
 

AZ Evangélium előtti vers: 
Alleluja. Az Úrban remélek, igéjében bízom..Alleluja. 

 
 

A szentmise olvasmányai: 
1 Kir 19, 9a. 11-13a; Róm 9, 1-5; Mt 14, 22-33 

 



Felfújható templom a nyaralók lelki üdvéért  

Oltárt és gyóntatófülkét is magában foglal az a felfújható templom, amelyet az 
olasz Sentinelli del Mattino (A reggel őrzői) katolikus csoport tagjai akarnak 
felállítani a hét végén az Adriai-tenger partján fekvő Molise egyik strandján. 

A 30 méter hosszú és 15 méter széles, öt perc alatt felállítható templomban a 
papok misét mutatnak be, szent énekeket énekelnek és várják a gyónni 
szándékozókat. Azt is tervezik, hogy éjjeli miséket is tartanak, mintegy kihívást 
intézve a helyi bároknak és éjszakai kluboknak. 

Nem ez az első ilyen próbálkozás: a múlt hónapban Szardínián már fel akartak 
állítani egy felfújható templomot, ám a viharos szél elfújta azt. A katolikus egyház e 
kezdeményezésével az olasz nyár hatását akarja ellensúlyozni, amikor is a 
nagyvárosok és templomaik kiürülnek, és a pihenni vágyok a tengerparti 
strandokra tartanak, írja az MTI. 

 
Bazilika rangot kap a máriabesnyői kegytemplom 

Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 
határozata értelmében a Máriabesnyői 
Kegytemplomot basilica minor rangra emelkedik – 
tájékoztatja a Váci Egyházmegye papságát 
körlevelében Beer Miklós megyéspüspök. Az 
ünnepélyes kihirdetésre szentmise keretében 
szeptember 7-én 10 órakor kerül sor. 

A kétszintes barokk kegytemplom és a 
kolostorépület az országban egyedülálló. A besnyői 
kápolnát, az alsó- és felsőtemplomot, valamint a 
kapucinus szerzetesek részére épített kolostort gróf 
Grassalkovich Antal és felesége alapította 1761-
1771 között. Az altemplom családi sírboltjában 
található a számukra művészi módon megalkotott 
hatalmas márvány szarkofág. 

A felső templomban helyezték el a Loretói Mária-
szobor fekete cédrusfából faragott másolatát, melyet a kapucinus szerzetesek 
gyalogosan hoztak el Loretóból. Az ország legkisebb kegyszobra (11cm magas, 
4cm széles) Máriabesnyőt híres búcsújáró hellyé tette. A kegyszobor megtalálása 
csodás körülmények között történt. (További információk és a 2008-as búcsúnaptár 
a bucsujaras.hu honlapon olvasható.) 

Hazánkban a máriabesnyői kegytemplom a 16. kis bazilika, a rangot legutóbb 
Szent Erzsébet szülővárosának, Sárospataknak a plébániatemploma nyerte el az 
Árpád-házi királylány születésének 800. évfordulója alkalmából megtartott jubileumi 
évben. 

Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 1989. november 9-én kelt 
dokumentuma szerint a kis bazilikák kötelességei a következők:  

A basilica minorban liturgikus feladattal megbízott csoportok, ismeretterjesztő 
speciális kurzusok, találkozósorozatok és más hasonló kezdeményezések által 
mozdítsák elő a hívők liturgikus képzését. Ezek között kapjon kiemelkedő helyet a 
pápa és a Szentszék dokumentumainak tanulmányozása és népszerűsítése, 

főként azoké, amelyek a szent liturgiára vonatkoznak. Nagy gondot fordítsanak a 
liturgikus év szertartásainak előkészítésére és lebonyolítására, különösen az 
adventi, karácsonyi, nagyböjti és húsvéti időben. Nagy odaadással hirdessék 
Isten Igéjét a homíliák és a rendkívüli prédikációk alkalmával. Mozdítsák elő a 
hívők tevékeny részvételét az Eukarisztia és a zsolozsma ünneplésében, főleg a 
reggeli és az esti dicséret imádkozásával. Ezen kívül gyakorolhatják a hiteles 
népi jámborság formáit. A napot, amelyen nyilvánosan bejelentik, hogy a 
templomnak az Apostoli Szentszék a bazilika címet adományozta, készítsék elő 
és ünnepeljék meg megfelelő prédikációkkal, ima-virrasztásokkal, és más 
szertartásokkal, a cím ünnepélyes kihirdetését megelőző és követő napokban.  

A hívők, akik a bazilikát hívő lélekkel látogatják és ott valamely szent 
ünneplésében részt vesznek, vagy legalább a Miatyánkot és a Hiszekegyet 
elimádkozzák, a szokásos feltételek mellett (gyónás, áldozás, és imádság a pápa 
szándékára) teljes búcsúban részesülhetnek:  

– a bazilika felszentelésének évfordulóján;  
– a titulus liturgikus megünneplésének napján;  
– Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén;  
– a bazilika cím megadásának évfordulóján;  
– évente egy olyan napon, amelyet az ordinárius határoz meg 

(Máriabesnyőn ez a nap a kegyszobor megtalálásának napja, április 
19.); 

– évente egy olyan napon, amelyet minden egyes hívő szabadon 
választhat meg.  

– a bazilika zászlóin, berendezésein és pecsétjén használható a pápai 
szimbólum, vagyis az „egymást keresztező kulcsok”.  
 (MKPK Sajtóiroda) 

 
A kéregetés emberi jog  

Renato Raffaele Martino bíboros élesen 
bírálta az olasz városokban a kéregetők ellen 
hozott intézkedéseket. 

A Iustitia et Pax Pápai Tanács elnöke a 
Corriere della Sera olasz napilapnak 
nyilatkozva fogalmazott így. Ehelyett inkább a 
bűnszövetkezeteket kellene felszámolni, 
amelyek gyermekeket kényszerítenek 
koldulásra. A segítségre szoruló embertől 
azonban nem lehet megtagadni a jogot, hogy 
embertársaitól segítséget kérjen – mondta. 

Néhány olasz nagyvárosban, többek között Velencében, Veronában vagy 
Firenzében tilos az utcai kéregetés. Nemrég az új római polgármester, Gianni 
Alemanno is bejelentette, hogy büntetést szabnak ki a kéregetőkre, és azt is 
megtiltanák, hogy a koldusok ételmaradékok után kutassanak a kukákban. A 
bíboros szerint a tilalom csupán arra szolgál, hogy a szegénység kérdését a 
szőnyeg alá söpörjék: ehelyett azonban a megoldásra kellene törekedni. Ha az 
ember nincs abban a helyzetben, hogy a probléma kiváltó okát megszüntesse, 
akkor tiszteletben kell tartania a szükséget szenvedő emberek „fájdalmas 
kényszerűségét”. (Magyar Kurír) 


