
Mindennapi kenyerünk 

Nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Eucharisztiából. Nincsen Eucharisztia pap 

nélkül.  

A Teréz misszió 12. országos találkozójára készül a veresegyházi Szentlélek plébánia. 

Lisieux-i szent Teréz azzal a vággyal lépett korengedménnyel a Lisieux-i kármel 

kolostorába, hogy ott a bűnösökért és a papokért imádkozzék. Ha az ő nyomdokain 

járunk, vagy szeretjük őt – ahogy nagyon sokan szeretik ezt a kis-nagy szentet, akinek 

szinte minden templomban elsőként köszönt ránk rózsacsokorral átölelt keresztes 

szobra – akkor ez a hivatásunk, ez a mi küldetésünk is, hogy imádkozzunk a szegény 

bűnösökért, és a papokért. A Teréz misszió alapítója Bruno Thevenin atya, aki saját 

életében megtapasztalta az érte mondott ima erejét és hatalmát, amely tapasztalat 

hatására megalapított egy papokért való imamozgalmat. Franciaországban elsősorban 

gyerekek, fiatalok tagjai ennek az imamozgalomnak. Magyarország 2003 óta 

kapcsolódott be Törökszentmiklóson, Holló Mihályné Magdi néni hűséges és szorgalmas 

munkájával, összekapcsolva egy imádkozó személy és egy pap nevét. Ahogyan 

terebélyesedett az imádkozó csoportok létszáma, megszületett az igény országos 

találkozók szervezésére. 2008 óta az országos találkozók helyszíne: Törökszentmiklós, 

Alsópáhok, Budapest Baross Gábor-telep, Gyöngyös, Kecskemét, Mocsa, Szekszárd, 

Budapest Huba utca, Szolnok, Zalakomár és Egyek.  

„Lisieux-i Szent Teréz lelkiségével megmutatta a Mennyország felé vezető utat, melyet 

nem kilométerekben mérnek, hanem kicsinységben… A kicsinység nem gyöngeség, 

hanem erőforrás… Miként maradhatunk kicsinyek? Az imádsággal és az Isten parancsai 

iránti engedelmességgel. Aki a papokért imádkozik, kicsiny marad, és Isten a kicsinyeket 

felveszi, mint apa a gyermekét.” Bruno Thevenin atya egyik beszédéből idéztem a fenti 

sorokat, amely megmutatja a lelkiség szívét.  

Az országos találkozók időpontja immár hagyományosan szeptember utolsó szombatja, 

Kis Szent Teréz október 1-i ünnepéhez a legközelebb eső hétvége. Idén a veresegyházi 

csodálatos Szentlélek-templom adja a helyszínt. Az augusztus 24-én beiktatott Marton 

Zsolt püspök atya lesz a déli szentmise főcelebránsa. A nap reggeli dicsérettel indul, amit 

Dr. Versegi Beáta CB. NEK oktatási referens „Élet-forrás, az eucharisztikus élet lelkisége 

és gyakorlata” című előadása követ. A találkozón személyesen is jelen lesz Bruno atya, 

akinek „Ferenc, építsd föl romba dőlt házamat!”című előadását a délelőtt folyamán 

hallhatjuk. A Szentmise és az ebéd után pedig zenés dicsőítésen vehetünk részt az 

Eucharist zenekar és az OST közösség vezetésével, végül a napot az Irgalmasság 

rózsafüzérrel zárjuk.  

Veresegyház könnyen megközelíthető a budapestiek számára is. Nagy örömmel és 

szeretettel hívunk és várunk mindenkit, akinek szívügye, hogy legyenek papjaink, és 

hogy azok szent papok legyenek.  

További információk és regisztráció: http://ujtemplom.veresegyhaz.hu/ 
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