
Szentségimádásról 

Dunakeszi- Gyártelep Jézus Szíve Templom 

 

Carlo Acutis az Eucharisztiáról: Carlo gyakran feltette magának a kérdést: miért van az, hogy 

az emberek kilométeres sorokban állnak órákon át, hogy bejussanak egy rock koncertre vagy 

egy filmre, de sosem látunk ilyen hosszú sorokat az Eucharisztiában jelen lévő Krisztus előtt. 

Azt mondta, az emberek nem tudják, mi hiányzik nekik, mert ha tudnák, a templomok úgy 

megtelnének emberekkel, hogy be se férnénk. Szenvedélyesen ismételgette, hogy az 

Oltáriszentségben Krisztus éppúgy jelen van, mint 2000 évvel ezelőtt, az apostolok idejében; 

és hogy akkoriban, ha valaki találkozni akart Krisztussal, sokat kellett utaznia, szemben 

velünk, akik ma sokkal szerencsésebb helyzetben vagyunk, hiszen akármelyik közeli 

templomban megtalálhatjuk Őt. Ahogy ő maga fogalmazott: „Jeruzsálem ott van a 

küszöbünkön”. (forrás: www.miracolieucaristici.org) 

 

Egyházközségünkben az a célt tűztük ki magunk elé, hogy tovább mélyítjük hitünket, és 

erősítjük kapcsolatunkat teremtő Istenünkkel. A szokásos első vasárnapi szentség-

imádásunkat rendszeressé tettük, immár minden Vasárnap, a nagymise és az esti mise 

között lehetőségünk van az Élő Úrral találkozni. Jó alkalom ez arra, hogy szokásunkká váljon 

időt tölteni Vele, aki a legfontosabb az életünkben. „Az Úr napját szenteld meg!” -- erre egy 

lehetőség az, hogy a Tőle kapott időből szánunk az elmélyült imádságra, Isten kegyelmének, 

testi-lelki gyógyításának befogadására, és minden gondunknak a Gondviselő Istenre bízására. 

Gyere el rendszeresen szentségimádásra. Ha nincs több lehetőséged, kezdd 10 perccel. 

Meglátod, hamarosan te fogod igényelni, hogy tovább maradhass. 

Várjuk órafelelősök jelentkezését is.  (Telefonszám, név megadható a sekrestyében.) 

Az órafelelős az, aki rendszeresen elvállalja, hogy egy adott órában mindig eljön. Az ő 

áldozata teszi lehetővé, hogy abban az órában nyitva legyen a templom, így ő teszi lehetővé, 

hogy mások is az Úr színe elé jöhessenek. Minél többen vagyunk, annál zökkenő 

mentesebben működik a szentségimádásunk, ha valakinek váratlanul közbejönne valami. 

Carlo Acutis (érdemes olvasni róla), hogy az Istenhez vonzzon másokat is, összegyűjtött 136, 

az egyház által elismert eucharisztikus csodát, amelyek az Élő Isten tényleges jelenlétét 

mutatják meg az Eucharisztiában. Milyen jó lenne, ha a mi templomunk egyszer csak 

megtelne emberekkel, akik az Urat keresik, és rá alapozzák, rá bízzák az életüket. 

 

http://www.miracolieucaristici.org/

