
HISZEKEGY 

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. 

 
 
FOHÁSZ PAPI ÉS SZERZETESI HIVATÁSOKÉRT  

Isten Fia, Téged az Atya minden idők minden emberéhez küldött a Föld minden 
részére! Téged kérünk Mária által, a Te Édesanyád és a mi Édesanyánk által: ne 
engedd, hogy Egyházad hiányt szenvedjen hivatásokban, különösen ne 
hiányozzanak azok, akik egészen a Te Országodért szentelik magukat. Jézus, 
Te vagy az ember egyetlen Megváltója! Testvéreinkért imádkozunk hozzád, akik 
igent mondtak Neked a papságra, a megszentelt életre, vagy a misszióra szóló 
hívásodra. Add, hogy életük napról napra megújuljon, és élő Evangéliummá 
váljanak. Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat Országod 
aratásába! Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek 
Téged! Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a 
csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. 
Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és 
mindörökké. Ámen. 
 

 

HIRDETÉSEK 

� Hálás köszönet a múlt vasárnapi nagylelkű adományokért.  
Perselypénz: $325, Clergy $55. Isten fizesse meg’ 

� A misék szeptember első vasárnapjáig (beleértve) tovaábbra is du. 4-kor 
kezdődnek. Ekkor a szentmise időpontját újra megvizsgáljuk, az egész 
közösséget érintő szavazás formájában.  

� A Szent István Napi ünnep és megemlékezés államalapításunkról 
Augusztus 22 - én du. 3 – tól lesz a Magyar Házban. 

� Szentmisénk után mindenkit szeretettel várunk kávéra, süteményre 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 
Kivonulásra: 191 Ó dicsőséges asszonyság 

 

Zsoltár 
Mennyei kenyeret adott nékik az Úr. 

 
ALLELUJA 

Nemcsak  kenyérrel  él az ember,  
hanem minden igével is, mely Isten ajkáról való. 

 
A szentmise olvasmányai 

Kiv 16, 2-4. 12-15; Ef 4, 17. 20-24; Jn 6, 24-35 
 
 

Aki hozzám jön, nem éhezik., 

 és aki hisz bennem, nem szomjazik többé. 
 

   



„Isten mindig közel van”    
Benedek a július 24-én az aostai székesegyházban bemutatott vesperáson az 
isteni kegyelem döntő jelentőségéről beszélt az egyes ember és a közösség 
életében: „Egyedül Isten van mindig közel hozzánk.” 

XVI. Benedek pápa július 24-én, pénteken – 
megszakítva Les Combes-i nyaralását –  részt vett az 
aostai székesegyházban bemutatott szertartáson. A 
helyi egyház képviselőivel közösen végzett esti liturgia 
olasz és francia nyelven hangzott el. Sok száz hívő 
követte a szertartás eseményeit a székesegyház előtti 
téren. A vesperás során megemlékeztek az aostai 
születésű Canterbury Szent Anzelmről (1033–1109), az 
1093-ban Canterbury érsekévé kinevezett jelentős 
skolasztikus teológusról. 

Beszédében a pápa arra figyelmeztetett, hogy sokszor 
helytelenül értelmezik Isten mindenhatóságát. A népszerű felfogás szerint a 
„veszélyeseké” a hatalom. „Az igazi hatalom azonban a kegyelem és az irgalom 
hatalma” –  hangsúlyozta XVI. Benedek. „Isten soha nem cselekszik az igazság, 
a szeretet és a szabadság ellenében. Ugyanígy: Isten mindentudó tekintete nem 
haragvó tekintet, aki felügyel bennünket, hanem oly szeretet jelenléte, aki soha 
nem hagy el bennünket” – emelte ki a Szentatya.  
 

A teremtésvédelem és a béke összefüggéseiről ír a pápa üzenetében  

„Ha békét akarsz, óvd a teremtést” – ez a témája XVI. Benedek pápa béke 
világnapi üzenetének. 2010. január 1-jén 43. alkalommal ünnepeljük a 
világnapot. 

A szerdán kiadott szentszéki közlemény szerint az üzenet célja, hogy felhívja a 
figyelmet: globalizált világunkban a teremtésvédelem és a béke megőrzése 
szoros kapcsolatban áll. 
Ezt a szoros és bensőséges kapcsolatot támasztja alá az ember természetes 
környezetének számos problémája, mint például az erőforrások használata, az 
éghajlatváltozás, a biotechnológia eredményeinek használata vagy a 
népességnövekedés. Az erőszak magvait ültetjük el a népek között, illetve a 
jelen és a jövő nemzedékei között, ha a társadalmi igazságosságot és 
egyenlőséget nem újfajta módon szemlélve akarunk megfelelni ezeknek a 
kihívásoknak – áll a közleményben. 

A környezetvédelem az egész emberiség számára kihívás. Nemcsak azért kell 
szembe nézni az ökológiai kérdésekkel, mert a környezet pusztulása szörnyű 
jövőképet fest, hanem azért is, mert ezek a béke megőrzésének fontos 
motivációi lehetnek – fogalmaz a nyilatkozat. 

 
2010-ben nyitja meg újra kapuit a Vatikáni Könyvtár 

Két éve kezdődött meg a Vatikáni Könyvtár felújítása, s várhatóan 2010-re 
fejeződik majd be. Cesare Pasini prelátus, a Vatikáni Könyvtár prefektusa a 

Vatikáni Rádiónak adott interjúban 
beszámolt a könyvtárban történő 
legfontosabb fejlesztésekről, valamint a 
tervezett jövő évi programokról. 

Cesare Pasini prelátus a számos fejlesztés 
közül kiemelte a fénykép-, valamint a 
restaurátor-műhely felújításának 

fontosságát, és elmondta: az ideiglenesen a Vatikáni Levéltárban őrzött 
könyvtári kéziratok is visszakerülnek eredeti helyükre, így a megnyitást 
követően a kutatók számára újra hozzáférhetőek lesznek. 

Beszámolójában hozzátette, hogy a Vatikáni Könyvtár megnyitása alkalmából 
tervezik a könyvtár teljes történetét összefoglaló többkötetes mű kiadását is, 
melynek első része a kezdeteket, vagyis a XV. század második felét, valamint 
a XVI. század első felét mutatja majd be. A Vatikáni Könyvtár történetének 
kezdete V. Miklós pápa nevéhez fűződik: ő rendelte el a meglévő kéziratok 
összegyűjtését és rendszerezését. A gyűjtemény azóta is napról napra bővül 
és a világon egyedülálló. 

A 2010-es megnyitás alkalmával tudományos kongresszusra is sor kerül majd, 
amely a tervek szerint a könyvtár céljairól, fontosságáról, küldetéséről és mint 
a kutatások alapvető helyszínéről számol majd be – mondta a Vatikáni 
Rádióban Cesare Pasini prelátus, a Vatikáni Könyvtár prefektusa.  

A könyvtár honlapja: www.vaticanlibrary.va 

 
A pápa 2010-ben felkeresi a torinói leplet  

Következő év tavaszán XVI. Benedek pápa 
látogatást tesz Torinóban – Federico Lombardi 
szentszéki szóvivő konkrét dátumot nem említett. 
A lepel 10 év után újra április 10. és május 23. 
között lesz nyilvánosan látható. 
A torinói érsek, Severino Poletto bíboros július 26-
án, vasárnap a látogatás részleteiről egyeztetett a 
pápával Les Combes-ban. A Szentatya ekkor 
erősítette meg, hogy felkeresi Piemont régió 
székhelyét – fogalmazott Lombardi. 

A Szentatya egy tavaly júniusi kihallgatáson 
jelentette be hozzájárulását, hogy 1998 és 2000 
után ismét közszemlére állítsák a torinói halotti 
leplet. A pápa akkor így fogalmazott: „Ha Isten 
segítségével még élek és egészséges leszek, remélem, én is elmegyek a 
kiállításra. Biztosan megfelelő alkalom lesz arra, hogy szemléljem azt a 
titokzatos Arcot, amely csöndben szól az emberi szívekhez, és kéri őket, hogy 
ismerjék fel benne Isten arcát. 'Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött 
Fiát adta érte, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké 
éljen.'” (Jn 3,16). 

1998-ban és 2000-ben több millió ember kereste fel a 4,36 méter hosszú és 
1,1 méter széles leplet, amelyet azután 2002-ben restauráltak. 


