
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: $330, közösségnek $100. 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.  

� László atya otthonának és tulajdonának felszámolásából befolyt összeg 
$10 423 (ebből az autó $6000). Az összegyűjtött összeg a könnyeb 
hozzáférhetőség végett mégsem a Szent László alapítványba, hanem a 
közösség számlájára lett elhelyezve. Hálás köszönet mindazoknak akik 
vásarlásukkal így járultak hozzá a következő diákpap ittlétének anyagi 
megteremtéséhez, valamint minden önkéntesnek a segítségét. 

� Szentmisénk után mindenkit szeretettel várunk kávéra, süteményre a 
templomunk alatti teremben.  
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A KÉTNYELVŰ SZENTMISE rendjét a Hozsanna 14. oldalától lehet követni. 

A SZENTMISE ÉNEKRENDJE 

Bevonulásra: 230 Szeretettel jönnek hozzád, 
Felajánlásra: 160 Isten legszebb temploma, 
Áldozásra: 114 Égből szállott szent kenyér, 
Befejezésre: 306 Magyar Himnusz 
Kivonulásra: 284 Boldog asszony Anyánk,  

 

Zsoltár 
Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr! 

 
ALLELUJA 

Uram, tanításod lélek és élet, örök életet adó igéid vannak. 
 

A szentmise olvasmányai 
Józs 24, 1-2a. 15-17. 1b; Ef 5, 21-32; Jn 6, 60-69 

 
Az örök élet igéi nálad vannak! 



Európának szüksége van Magyarországra – Ünnepi szentmise és Szent 
Jobb-körmenet  

Európának szüksége van Magyarországra, arra a 
szenvedésben, háborúban és szükségben megerősödött 
népre, amely soha nem hagyta magát legyőzni – mondta 
Joachim Meisner bíboros a Szent István-bazilika előtti 
ünnepi szentmisén. 

A szentmisét Erdő Péter bíboros mutatta be, Juliusz 
Janusz apostoli nunciusnak és  a Magyar Katolikus 

Püspöki Konferencia tagjainak jelenlétében. Megjelent Sólyom László 
köztársasági elnök, és elődje Mádl Ferenc, valamint több közéleti személyiség 
is. Az ünnep alkalmából XVI. Benedek pápa levélben küldte el üdvözletét és 
jókívánságait Sólyom László köztársasági elnöknek és a magyar népnek.  

A szentmise elején Erdő Péter bíboros köszöntötte a megjelenteket, közöttük 
Alojz Tkác kassai,  Robert Bezák nagyszombati érsekeket, Német László 
nagybecskereki, és Böcskei László nagyváradi püspököket, valamint a testvéri 
keresztény egyházak képviselőit, Márk (Golokov) jegorjevszki püspököt, Magyar 
Ortodox Egyházmegye új, ideiglenes kormányzóját, Steinbach József, Gáncs 
Péter és Szebik Imre püspököket. Beszédében kiemelte: Szent István örökségét 
követve szeretettel és szolidaritással kell fordulnunk honfitársaink felé, az ő 
örökségével nem fér össze a kirekesztés szelleme és a rasszizmussal való 
riogatás szelleme sem. Erdő Péter bevezető szavai Dokumentum rovatunkban 
olvashatók. 
 A homíliát Joachim Meisner bíboros, kölni érsek mondta. Beszédében Szent 
István életét és példáját idézve szólt a család szerepéről, és kiemelte az élet 
feltétlen tiszteletének fontosságát is. Köszönetet mondott a szolidaritásért és 
bátor helytállásért, amivel Magyarország 20 éve hozzájárult a vasfüggöny 
eltávolításához. 

Szent István élettörténete is azt mutatja, hogy a nemzet, az állam és az egyház 
őssejtje a család. Az isteni teremtés rendje szerint a család egy nőből és egy 
férfiből áll, akiket a házasság köt össze, és e kötelékben adnak életet 
gyermekeiknek. Ez a hármas a Szentháromság mása. Ezért szent a házasság 
és a család. Az egyház, valamint az állam feladata, hogy védje, támogassa és 
óvja a családot ott, ahol szükséges.  

Szent István ünnepe 2009-ben nem egyfajta jámbor nosztalgikus esemény. 
Istennél semmi sem megy veszendőbe. Amit egyszer befektettek, azt bármikor 
újra életre lehet hívni, azért, hogy sok gyümölcsöt teremjen. Isten a XXI. századi 
Magyarországtól azt várja, hogy olyan néppé váljon, vagy az maradjon, ahol az 
embereket a Tízparancsolat védi, és ahol a Teremtésre tisztelettel és alázattal 
tekintenek. Európának szüksége van Magyarországra, arra a szenvedésben, 
háborúban és szükségben megerősödött népre, amely soha nem hagyta magát 
legyőzni. 

A kölni érsek szólt arról is, hogy Szent István államfelfogásában soha nem tudott 
az a nyugat-európai abszolutizmus kialakulni, ahol a király azt mondja: „Az állam 
én vagyok.” Ő országát Mária oltalmába ajánlotta. Királyságát úgy fogta fel, hogy 
ő csak gondozója és nem tulajdonosa azoknak az embereknek, akiket rá, mint 

intézőre rábíztak. Ha ez a fajta államfelfogás megmaradt volna a középkortól 
egészen az újkorig, akkor az európai kontinens sok szenvedéstől és 
nélkülözéstől megmenekült volna. Szent István királyi házába vette Máriát, és 
ez által Magyarországot Mária-tisztelő országgá tette, ő maga és honfitársai 
pedig Mária testvérei és Jézus tanítványai lettek. Ez Magyarországnak olyan 
méltóságot kölcsönzött, amely nem veszett el soha.  
Beszédének további részében Meisner bíboros korunk kihívásairól szólt. Az 
ember ma saját szerencséjének kovácsa kíván lenni, ám ez meghaladja erejét. 
Ez vezetett oda, hogy az ember különösen élete kezdetén és végén nagy 
veszélyben van. Szent Istvánnak fel kell ráznia magyar honfitársait, hogy óvják 
a még meg nem született gyermekeket. Az eutanázia mára borzalmas 
gyakorlattá vált Európában – mondta Joachim Meisner. Isten akarata az, hogy 
az ember a másik ember kezei között haljon meg, de ne a kezei által.  Bárcsak 
Magyarországon újra azt lehetne mondani: „itt jó élni és jó meghalni”, ami 
annyit jelent: itt az egyik ember a másik ember felebarátja, aki életében és 
halálában mellé áll. 

Szent István népének első polgára volt és ma is az. Feladatunk az hogy 
örökségét és útmutatását megőrizzük, hogy kövessék azt, különösen azok, 
akik Európáért felelősséget vállalnak, és ezzel népeik javára és Európa 
áldására legyenek  – fejezte be beszédét Joachim Meisner bíboros.  

A szentáldozás után megkezdődött a Szent Jobb körmenet, amelyet Joachim 
Meisner bíboros vezetett A körmenetben a Szent Jobb előtt az Apostoli 
Szentszék által elismert szerzetes- és lovagrendek, az apostoli élet társaságai, 
valamint a plébániák zarándokcsoportjai vonultak. 

A szentmise a pápai, a magyar és a székely himnusz, valamint a 
Boldogasszony Anyánk eléneklésével zárult. 

 
Komáromban Szent István szobrot avattak 

Pénteken, augusztus 21-én Szent István-szobrot avattak Komárom városának 
szlovákiai felében, Révkomáromban. A szobor Győrfi Lajos magyarországi 
szobrászművész alkotása. Ezen az eseményen vett volna részt Sólyom 
László, Magyarország köztársasági elnöke is, azonban péntekre megtagadták 
tőle a belépést a szlovákiai Komáromba. 

A köztársasági elnök a határátkelőtől gyalog jött el az Erzsébet hídon a határig, 
és magyar területen maradva tájékoztatta az újságírókat arról, hogy a szlovák 
külügyminisztérium jegyzéke szerint biztonsági kockázatot jelent a részvétele 
az ünnepségen. 

Könnyes szemmel és akadozó hanggal szólt az emberekhez Sólyom: 
példátlan, európai értékekhez nem méltó, amit a szlovák fél tett. Meg fogjuk 
tenni a szükséges lépéseket. Vegyék úgy, hogy én avattam fel a szobrot. 
Szent István műve nem csak a magyaroké, hanem a szlovákoké, a németeké 
is. A szobor a barátságot szimbolizálja – üzente a szlovákoknak Sólyom, aki 
azt is elmondta, hogy szívesen várja a szlovák vezetőket Magyarorságon. 

A köztársasági elnök rámutatott, hogy szerinte semmiféle biztonsági kockázat 
nem állt fent és éppen arról szólt volna beszédében, hogy Szent István közös 
királya a magyar és a szlovák népnek. 


