
 
KATOLIKUS VILÁGIFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ KRAKKÓBAN 

 
A Krakkóban megrendezett ifjúsági világtalálkozón több mint négyezer magyar fiatal 
vett részt. Ezek a fiatalok legtöbben egyházmegyei szervezésben indultak. Voltak, 
akik pedig egy-egy szerzetesközösség vagy lelkiségi mozgalom csoportjával 
eljutottak a találkozásra.  Mint más szerzetesrend, a Verbitáktól is egy busz indult 
Krakkóba, zarándokútra ötven fiatallal. A következő sorokban szeretném 
élményeimet megosztani az Élő Kövek olvasóival. Amikor szerdán (július 27-én) 
este 20 órákor elindultunk a Názáret Missziósházból, emlékeztettem magam, hogy 
nem turista útra megyek, hanem zarándokútra, lelki feltöltődésre. Olyan találkozásra 
indultunk, ahova mindenki vágyokozott, hogy ne csak találkozhasson az egész világ 
fiataljaival, hanem arra is, hogy találkozzon az irgalmas Istennel. Az utunk három 
célállomását Czestochowát, Wadowicét és Krakkót, rábíztuk szentjeinkre: Szent 
Kristófra, Szent II. János Pál pápára, Arnold Janssenre és Freinademetz Józsefre, 
valamint a Szűzanyára, közbenjárásukat kérve. Jó kedvünk volt az úton: énekeltünk 
és elimádkoztuk a rózsafüzért. Czestochowában, a kegyhelyen Ferenc pápa 
nyitószentmiséjével megtapasztaltuk a Fekete Madonna irgalmát. Később, délután, 
különböző csoportok egymást váltva jöttek a pálos atyák templomába, hogy 
imádkozhassanak, dicsőítsék az Irgalmas Urat. Este pedig, lengyel szokás szerint, 
félórás szentségimádást rendezték a Fekete Madonna szobra előtt.  Innen a kapott 
kegyelmekkel indultunk reggel Wadowicébe, Szent II. János Pál pápa, mint az 
irgalmasság atyja szülővárosába. A találkozás programja szerint, pénteken július 29-
én Krakkóban Ferenc pápa fiatalokkal keresztutat végzett. A biztonság érdekében, 
sok főutat lezártak. Nem volt könnyű számunkra bejutni a városba; úgy terveztük, 
hogy a mi keresztutunkat Zebrzydowska Kalwariánál, egy ferences központban 
végezzük el. Aztán elindultunk Wadowicébe. Itt, amikor megérkeztünk, bementünk a 
bazilikába, amely Szent II. János Pál pápa szülőháza mellett épült. A bazilikában, 
mint Czestochowában is, sokan imádkoztak, a többiek tömegesen vártak kint. Akik 
már elvégezték az imát, siettek Szent II. János Pál pápa szülőházába. Itt is hosszú 
sorban állt a tömeg. Rendőrök foglalkoztak a belépőkkel. Melyik csoport mennyi 
ideig legyen bent. A bazilika és a ház előtt lévő szabad téren volt egy színpad, ahol 
a tömeg egy része vidáman énekelt és táncolt. Szombati napon érkeztünk 
Krakkóba, két kilométert gyalogoltunk az Isteni Irgalmasság-Bazilikához és Szent 
Faustyna Kowalska szenthelyéhez. Ezt a kegyhelyet az ifjúsági világtalálkozó 
spirituális központjának nevezték ki. A lengyel szent az isteni Irgalmasság apostola 
volt. Ezt a kegyhelyet Szent II. János Pál pápa szentelte fel 2002-ben. Ebben a 
bazilikában van egy magyar kápolna, ahol magyar szentek és boldogok festményeit 
láthatjuk. Ebben a kápolnában késő délután Loyd Fernandez verbita atya szentmisét 
mutatott be. Itt, mint az „irgalmasság központjában” és más kegyhelyeken, számos 
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gyóntatószéket láttunk, ahol a fiataloknak lehetősége nyílt a kiengesztelődés 
szentségéhez járulni különböző nyelveken. 
Az ifjúsági világtalálkozó szombati napjának, 2016. július 30-ának megvolt a saját 
különlegessége: a Krakkó városán kívüli „Campus Misericordiae”-nak nevezett 
helyen volt a szent kapu, ahol a pápa bevonult néhány fiatallal a szentélybe. Itt 
végeztük az esti imavirrasztást. A záró szentmisét itt tartotta a pápa, melynek végén 
átadott egy világító lámpást az öt kontinensről öt fiatal párnak a Krisztus által 
elhozott irgalmasság tüzének jelképeként.  A pápa elindította a fiatalokat a világ 
minden tájára az Isteni Irgalmasság tanúságtevőiként és misszionáriusaiként;   
meghirdette a következő találkozó helyszínét, amely 2019-ben Panamában lesz.  
Mawasala M’bela Fabien 
 

IMÁDSÁG AZ OKOSSÁG ERÉNYÉÉRT 
 

 Vedd el tőlem, Uram, e világ okosságát és a test bölcsességét, és építsd át 
gondolkodásomat az örök élet szemszögéből eredő isteni szemléletre. 
 Ne ijedjek meg e világon senkitől és semmitől, hisz emberekkel és emberi 
művekkel találom magam mindig szemben. 
 „Mit adhat nekem az ember?” –kérdeztem a zsoltárossal. Ne veszítsem el a 
fejemet, akármilyen bonyolult is legyen valami. 
 Higgyek abban, hogy mindennek van valamilyen emberi megoldása, csak meg 
kell találni.. 
 Vedd el a túlságos bizalmat az emberekben, hiszen azok sohasem olyan jók, 
mint amilyennek mutatják magukat, de ne is veszítsem el minden bizalmamat 
bennük, hiszen sohasem olyan rosszak, mint amilyennek látszanak. 
 Öntsd belém a kígyók okosságát; azt az okosságot, amit Te akartál; erőinkkel 
és lehetőségeinkkel úgy gazdálkodjunk, hogy az örök életet elnyerjük. 
 

HOGYAN GYŐZHETÜNK A KÍSÉRTÉSEK FÖLÖTT? 
Nézzünk Jézusra! 

 
 Fordítsuk most figyelmünket egy nagyon gyakorlati kérdésre! Mindannyian 
kerülünk kísértésbe; mit tegyünk hát a kísértés pillanatában? Fontos a kísértés 
jelentkezésekor azonnal ellenállni; de hogyan valósítsuk meg ezt? 
 Egy dolog teljesen világos: nagy hiba, ha úgy akarunk győzni a bennünket 
kísértő rossz fölött, hogy arra összpontosítjuk figyelmünket. A tapasztalat szerint 
azonban sokan ezt teszik –s így nem tudnak győzni a kísértés fölött.  A kísértés 
legyőzésének nem az a módja, hogy fölvesszük a harcot a gonosz ellen, mert akkor 
figyelmünk arra összpontosul , és minél többet foglalkozunk a gonosszal, annál 
inkább rabjaivá leszünk. Sokan kudarcot vallanak a kísértés legyőzésében, nem 
mintha nem próbálnának meg úrrá lenni rajta, hanem mert túlságosan is sokat 
próbálkoznak, de helytelenül. 
 A helyes eljárás az, ha elfordítjuk figyelmünket, máshová tekintünk, és a hívő 
ember ez azt jelenti, hogy „nézzünk Jézusra”. Az akarat igazi feladata a figyelem 
irányítása, és ha a lélek Jézus felé fordul, akkor a gonosz elveszíti vonzerejét, mi 
pedig megerősödünk az ő kegyelme és ereje által. Végzetesen hátráltatja az igazi 



 

szellemi fejlődést, ha az ember mindig csak önmagával, különösen pedig a saját 
kísértéseivel foglalkozik. Ez az út nem vezet életre és győzelemre, hanem beteges 
megszállottságra és hitéletünk elsorvadására. Inkább neveljük rá magunkat arra, 
hogy a kísértés idején ne önmagunkra tekintsünk, hanem Megváltónkat szemléljük 
teljes szentségében és hatalmában. A keresztény versenyző félreteszi az 
akadályokat és a megkörnyékező bűnt, mégpedig azáltal, hogy Jézusra néz (Zsid 
12, 1-2). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A RÁKOSMENTI TEMPLOMOK NYÁRI MISERENDJE 

 
Hétfő:        7 h Rákosliget, 7.30 h Pécel, 19 h Rákoshegy 
Kedd:        7 h Rákoshegy, 7.30 h Pécel, 19 h Rákoskeresztúr, Rcsaba-Újtelep 
Szerda:     7 h Rákoscsaba, 19 h Rákosliget 
Csütörtök:7 h Rákoskeresztúr, Rákosliget, 7.30 h Pécel, 19 h Rákoscsaba 
Péntek:     7 h Rákoscsaba, Rkeresztúr, 7.30 h Pécel, 19 h Rhegy, Rcs.-Újtelep 
Szombat: 7 h Újtelep, 18 h Pécel, Rhegy, 18.30 Madárdomb 19 h Rcsaba, Rliget 
VASÁRNAP:       8 h  Rákoscsaba, Rákoshegy, Madárdomb 
                             9 h  Rákoscsaba-Újtelep, Rákosliget 
                           10 h  Rákoscsaba, Pécel, Rákoshegy 
                           11 h  Rákoskeresztúr 
                           18 h  Rákoscsab-Újtelep, Pécel 
                      18.30 h  Rákoskeresztúr 
                           19 h  Rákosliget 

 



 

 
AUGUSZTUSI FŐÜNNEPEINK MISERENDJE TEMPLOMUNKBAN 

 
AUGUSZTUS 15., HÉTFŐ: Nagyboldogasszony parancsolt főünnepe 
munkanapon: reggel 7 és este 19 órakor orgonás szentmisék 
AUGUSZTUS 20., SZOMBAT: Szent István király tanácsolt főünnepe 
szabadnapon: reggel 9 és 19 órakor orgonás szentmisék 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI AUG. 7-ÉN 
(Évközi 19. vasárnap: Szent II. Szixtusz pápa és Szent Kajetán pap) 

 
1./ Szerdán Szent Lőrinc vértanúdiakónus ünnepe, szombaton pedig a Fatima 
Szűzanya rózsafüzéres köszöntése lesz este 18 órakor. 
 
2./ Mandula atya legújabb könyve 700.- Ft-ért kapható a sekrestyében. 
 
3./ Ma tartjuk az augusztusi nagyszabású gyűjtést a templom és a hitélet 
fönntartására. Bizalommal számítunk bőkezű anyagi támogatásotokra.          
 
 

HETI MISEINTENCIÓK (aug. 6-tól 14-ig) 
 

Szombat 16 h G Liptowszky Barnabás és Szivák Tünde esküvője                       É 
                19 h G Pro populo: élő hívek és adakozó jótevők                                  É                                                                               
ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP: Szt. II. Szixtusz és Szt. Kajetán; augusztus 7. 
8 h    M           +Hovanyecz Mihály, vmint élő és +családtagjai    É 
 
9 h    G                 Bazsó Míra és Dorina, Magas Tamás és Oláh Kristóf keresztelője                                                                                      
                                    
10 h  G                 +dr. Molnár Edit és +özv. Molnár Lajosné Edit                           É 

Augusztusban hétfőn és kedden nincs szentmise! 
Kedd 14 h +Fazekas Lászlóné Margit temetése a madárdombi ref. templomban É  
Szerda 7 h G        +Kurunczi Istvánné Varró Mária és +nagyszülők                      É    
Csütörtök 19 h SzL    +Hosszú Gáspár férj és édesapa (25. évf.)   É    
Péntek 7 h SzL     Hálaadás és Isten dicsőítése   É                                   
Szombat 18 h H                                Fatimai áhítat                                               CS 
                19 h M   +Karkus József és +családtagok                                               É       
ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP: Szt. Maximilian Kolbe; augusztus 14.  
8 h     M                +ifj. Fekete Jánosné Ilona és a Rózsa család +tagjai                É                                          
10 h   M                +Szabó László férj és édesapa (42. születésnap); ad int. ord.  É     
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