
 

Kedves Elsőáldozók!  
 

Az Apostolok Cselekedeteiben azt olvassuk, hogy az első ke-
resztények „egy szív, egy lélek voltak” Krisztusban. „Állhatato-
san kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a 
kenyértörésben és az imádságban.”  
Immár az eucharisztikus közösség tagjaiként köszöntelek ben-
neteket. Imádkozom azért, hogy a Krisztussal való találkozás 
öröme betöltse a szíveteket, s e mai ünnep életetek meghatá-
rozó eseménye legyen. Ne feledjétek: az elsőáldozás nem cél, 
hanem az elmélyült keresztény élet kezdete.  
Isten hozott titeket! Járjuk együtt az evangélium szűk, küzdel-
mes, de gyönyörűséges útját! Mától kezdve legyen még inkább 
otthonotok a kertvárosi templom, ahol vasárnapról vasárnapra 
közös lelki élményünk lehet, hogy „Uram, jó nekünk itt lenni!” 
 

Testvéri köszöntéssel Krisztusban: 
 

Vaszkun István 
a Kertvárosi Egyházközség világi elnöke 

 
 

Enikő, Csenge, Petra, Gréta, Kinga, Eszter! 
Nándi, Botond, Nándi, Levente! 
 

Öröm volt Veletek együtt készülni elsőáldozásotok ünnepére. 
Hálát adok a jó Istennek értelmes és értékes gyermekeiért. Kö-
szönöm Szüleiteknek, hogy hitben és szeretetben nevelnek Ti-
teket; boldog vagyok, hogy családjaitok életének részese lehe-
tek. 
Ne feledjétek: a bibliai leírásban azt olvastuk, tíz igaz ember 
megmenti Szodomát. Legyetek ti a tíz igaz ember, akiknek a 
hite, reménye, szeretete megmenti a világot. 
Tudom, hogy a jó Isten szeretete megérintett titeket. Őrizzétek 
a szívetekben ezt az érintést, bontsátok egyéni színeitekre az ő 
gazdagságát, legyetek egész életetekben vidám és felszabadult 
tanúi a Krisztusban kapott új élet örömének. 
 

Köszönettel, szeretettel: 
 

papotok, Laci bácsi 
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JÁTÉKOS TANÁCSOK ELSŐÁLDOZÓINKNAK 

 

Az alábbi szövegben elsőáldozóink keresztneve van elrejtve – úgy, hogy 
minden mondatban egy-egy név rejtőzik. Megtalálod? 

 

(Ha puskázni akarsz – itt nem tilos –, nevek a túloldalon...) 
 

Elsőáldozási ajándék tasakod olyan, mint egy tarisznya a vándorbo-
ton; dacolni tudsz az élet nehézségeivel, ha megbecsülöd a benne 
lévő „hamuban sült pogácsákat”, pap bácsid és egyházközséged 
szeretetének jeleit. 
Bízd magad jó szívvel a Szentlélekre; éleszt, erősít, támogat ő, aki az 
igazság és a vigasság Lelke. 
Ha a cicád esetlenül, bénán dorombol az öledben, sejted, hogy va-
lami gond van vele; embertársaid baját is mindig vedd észre! 
Ajándékodat, az elsőáldozási bögrét a konyhai polcon tartsd; ha min-
den nap használod, akkor folyamatosan emlékeztet barátságodra 
Jézussal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Ne csak szóval szeress; élő hitedet bizonyítsd mindig a szeretet ele-
ven tetteivel! 
Az elsőáldozási emlékképet rakd látható helyre, hogy nap mint nap 
érezd a hívást a szentségi Jézussal való találkozásra. 
Az életben kísértések ingathatják olykor a hitünket; tarts ki mindig 
Krisztus mellett, aki az Út, az Igazság és az Élet. 
Attól, hogy kicsengetnek, a lelki életben nem kezdődik vakáció; temp-
lomunk nyáron is nyitott ajtóval vár. 
A harangszó a nándorfehérvári diadal óta a keresztény hit erejére 
hívja fel a figyelmünket; ez az erő töltsön el egész életedben! 
Hitünket veszélyeztetni olyan, mint egy cserépedényt leejteni kőre, 
ahol darabjaira törhet; mindig vigyázz élő, tiszta, de törékeny hitedre! 

 



 
 

Elsőáldozóink, akiknek keresztneve el van rejtve az előző oldalon: 
 

Angyal Enikő; Éliás Nándor; Hanász Csenge; Kovács Botond; Kovács Pet-
ra; Nagy Gréta; Nagy Kinga; Nagy Nándor; Paulik Eszter; Vinnai Levente 
 

Egy-egy „hamuba sült pogácsa” keresztény életutatokra 
 

Öröm rád nézni, te víg nő!   Elsőáldozásod, Gréta, 
Maradj ily vidám, Enikő.   több, mint egy ünnepi téma. 
Aki ráadásul Angyal…   Legyen ünnep- s hétköznapban 
Élete Isten kalandja.    Jézusé a Munkás utca. 
 

Bár minden hasonlat sántít,   Édesanya bölcsőt ringat, 
Tóbiásra hajazz, Nándi.   iker-kislánya vagy, Kinga. 
Éliásként légy Tóbiás,   Legyél Nagy! Így van megírva: 
kiváló bibliai srác.    nagy, ki más bajának írja. 
 

Hanászéknak szép Csengéje!  Életedben légy jó vándor, 
Életed értékrendjében   hitedben is Nagy légy, Nándor. 
első legyen mindig az Úr   Ne csak kéziben légy bátor, 
és a szövetsége, az Új!   test- s lélekben Isten áldjon! 
 

Suliban, templomban, otthon   Könyvek Könyve: király neje, 
figyelmes és jó légy, Botond.   bölcs nő védőszented, Eszter. 
Légy Krisztusunk atlétája,   Áldozatos szeretete 
nyertes az élet-futásban.   Legyőzött minden félelmet. 
 

Kovácsolj, Petra, jó team-et!   Vigasztald az elesettet, 
Van hozzá jó képességed.   azt se bántsd, ki ellened tesz. 
Bárhová sodor az élet.   Így lehetsz majd szent, Levente 
1Kor13-at éljed!    Ne is érd be kevesebbel! 
 

* * * * * 
 
 

Szülők imája gyermekükért 
 

Urunk! Ki házasságunkat megáldottad és megszentelted, s gyerme-
ket adtál nekünk, fogadd el most alázatos hálaadásunkat elsőáldozó 
gyermekünkért.  
Hallgasd meg irgalmasan buzgó imánkat, és add rá szent áldásodat. 
Ajándékozz neki testi-lelki egészséget, növeld a jó erkölcsben, hitben 
és szeretetben. Óvd meg őt a bűnre vezető alkalmaktól! Vezéreld 
Szentlelked erejével, hogy életét neked tetszően, értelmesen élje. 
Légy társa és vezetője egész életében. Nekünk pedig add, hogy a te 
szeretetedben, a családi tűzhely melegénél tudjuk felnevelni, a te 
dicsőségedre, családja és embertársai javára. Ámen. 

 

  

KRISZTUS ÉS MÉNÁSZ – A BARÁTSÁG IKONJA 
 

A VI. században készült ikonon két 
személy látható: Krisztus és Szent Mé-
nász, aki egy egyiptomi kolostor elöljá-
rója volt. Krisztus bal kezében vas-
kos kötetet tart, hiszen ő maga Isten 
megtestesült Igéje. Jobb kezét barátsá-
ga és bizalma jeleként a mellette álló 
vállára teszi. Ménász bal kezében egy 
kis könyvtekercs van,  az Evangéliu-
mot tartja, jobb kezével pedig áldást ad 
 

Az ikont „Barátság ikon” néven is emle-
getik, mert nagyon kife- jező a barátsá-
got illetően. Krisztus és Ménász közel 
áll egymáshoz; a vállra tett kéz meg-
hittséget tükröz, mint ahogy ez a barátságban lenni szokott. Egyfor-
ma magasak, mindketten tágra nyílt, békét sugárzó szemekkel egy 
irányba néznek. Arcukon hasonló vonásokat láthatunk (szemöldök, 
szakáll vonala): a Krisztussal való barátságban Krisztus vonásait ölt-
jük magunkra. Egymáshoz közel lévő szemük kicsit egymás felé néz, 
a külső előre: egyszerre tekintenek egymásra, és előre egy közös 
célra, miként a barátok is figyelnek egymásra, de közös cél, értékek 
is összekapcsolják őket. Jól felismerhetően különböznek is: arcuk 
más, mozdulataik eltérőek, ruhájuk különböző; mindkettő egyéniség. 
A Krisztussal való barátságban megmarad, sőt kiteljesedik az egyé-
niségünk. 
 

Kedves Elsőáldozónk! 
 

Egyházközséged ajándékaként fogadd szeretettel Krisztus barátsá-
gának személyes, neked szóló ikonját. Az elsőáldozási bögréden 
látható képen Ménász helyett téged ölel át az Úr. Barátja vagy. 

Valahányszor kortyolsz a bögrédből, töltsön el a hit öröme, amely 
egyedül képes oltani lelkünk szomját. 

 

+ + + 
 

MEGHÍVÓ 
Szeretettel hívunk az ország minden részéből érkező hittanosok kiváló nyá-
ri programjára, a Görögtűz Táborba, amelyet június 25-29. között tartunk 

Hajdúdorogon. Részletek, érdeklődés a templomi faliújságon és a parókián. 


