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„Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr! Boldog az az ember, aki benne bízik.” 
 

Ani, Barbi, Bianka, Fanni, Johanna, Regi, Szandi, Szonja, Vanda, 
Ábel, Balázs, Levi, Máté, Zoli! 

 

Öröm volt Veletek együtt készülni elsőáldozásotok ünnepére. Hálát adok a 
jó Istennek értelmes és értékes gyermekeiért. Köszönöm Szüleiteknek, 
hogy hitben és szeretetben nevelnek Benneteket; boldog vagyok, hogy 
családjaitok életének részese lehetek. 

Tudom, hogy a jó Isten szeretete megérintett titeket. Őrizzétek a szívetek-
ben ezt az érintést, bontsátok egyéni színeitekre az ő gazdagságát; legye-
tek egész életetekben vidám és felszabadult tanúi a Krisztusban kapott új 
élet örömének. 

Köszönettel, szeretettel:                                               laciatya 
 

Kedves Elsőáldozók! 
 

Az Apostolok Cselekedeteiben azt olvassuk, hogy az első keresztények 
„egy szív, egy lélek voltak” Krisztusban. „Állhatatosan kitartottak az aposto-
lok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban.”  
Immár az eucharisztikus közösség tagjaiként köszöntelek Titeket. Imádko-
zom azért, hogy a Krisztussal való találkozás öröme betöltse a szíveteket, s 
e mai ünnep életetek meghatározó eseménye legyen. Ne feledjétek: az 
elsőáldozás nem befejezés, hanem elindulás; nem cél, hanem az elmélyült 
keresztény élet kezdete. 
Isten hozott titeket! Járjuk együtt az evangélium szűk, olykor küzdelmes, de 
gyönyörűséges útját! Mától kezdve legyen még inkább otthonotok a kertvá-
rosi templom, ahol vasárnapról vasárnapra közös lelki élményünk lehet a 
Tábor-hegyi öröm: „Uram, jó nekünk itt lenni!” 

Testvéri köszöntéssel Krisztusban:                                        Vaszkun István 
a Kertvárosi Egyházközség világi elnöke 



Keresd meg a szövegben elrejtett keresztnevedet, 
és fontold meg a személyre szóló tanácsot! 

 

ÁBEL: A bábeli torony építésekor összezavarodtak a nyelvek. Pün-
kösdkor ennek ellenkezője történt: megértették egymást az emberek. 
Mindig erre törekedj! 
ALEXANDRA (SZANDI): Kívánom, hogy egész életedben tapasztald a 
jó Isten kegyelmét; szeretetét élethosszan dicsérd! 
ANASZTÁZIA (ANI): Neved a húsvét ünnepének tartalmát rejti; tanuld 
meg a feltámadás örömével kimondani!  
BALÁZS:        Mit az Úr mond, fontold meg. Hitben éld az életed! 

      Hiába láz s kór vagy keh, tarts ki mindig mellette! 
BARBARA (BARBI): Isten a konyhában, a fakanalak közt is jelen van. 
Mikor egy háziasszony ebédet készít – palacsintát süt vagy babot habar 
–, bizony akkor is imádkozik. 
BIANKA:  Ha fáradt vagy, felfrissít egy szőlőcukor-drazsé,  

szelet csoki, avagy egy korty Arabian Café.  
Mindig törekedj arra, hogy lelked is friss legyen, 
töltse el a hit, a béke s Isten szeretete. 

FANNI:  Humor, jókedv, funny games –  
szíved legyen tiszta, szép.  

JOHANNA: Ha barátod lesz Johann (a Sebastian, Bach), mindig közel 
leszel Istenhez. 
LEVENTE:   Úgy ismerünk, hogy helyes, eleven, tetterős fiú vagy; töre-
kedj is mindig a jóra! 
MÁTÉ:   Isten álmát és tervét keresd s valósítsd egész életedben! 
REGINA:  Melyik folyó Bereg ina? Tudod, hajóztad: a Tisza.  

Lubickolj, mint vízben a hal, a jó Isten karjaiban. 
SZONJA:  Ha majd beutazod Európát a cantemus-os buszon, javaslom, 
gondolj arra: az igazán szép zene Istenhez emeli a lelket. 
VANDA: Jegyezd meg: ha a szeretet sokfelé van darabolva, nem ke-
vesbedik, hanem több lesz. 
ZOLTÁN (ZOLI): Ha olykor – rajtad kívül álló ok miatt – hiányzol is a 
templomból, soha ne feledd, hogy Isten háza mindig a legigazibb lelki 
otthonod. 

* * * * * 
„Teljenek be ajkaink dicséreteddel, hogy énekeljük, Uram, a te dicsőséged. Mert 
méltattál minket, hogy részesüljünk halhatatlan, éltető, szent égi titkaidban. Erősíts 
meg minket szentséged által, hogy egész nap elmélkedjünk igazságaid felett.” 

AJÁNDÉKAINK 
Elsőáldozó Gyermekeink! Egyházközségünk a Szent Eucharisztia 
első vételének örömére megajándékoz benneteket. Fogadjátok sze-
retettel ajándékainkat! 
 

Az „Emeljük föl szívünket!” imakönyv – bízunk benne – egy életen 
át fontos segítséget ad az imaéletedhez. 
 

Ajándékunk a Szentháromság ikonja is. Elsőáldozásod pünkösd-
hétfőn történik; ez nap a Szentháromság ünnepe. Az ikon azonban 

nem csupán a időpontra emlékeztet, hanem arra is, 
hogy minden közösségnek (a házasságnak, a csa-
ládnak, az egyháznak egyaránt) a Szentháromság a 
forrása és a mintája. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
jelképes ábrázolása mögött az élő fa a Szent Ke-
resztet, a nyitott körben lévő asztal s a kehely pedig 
az oltárt, az Eucharisztiát jelképezi. Igazi otthonunk 
az egyház, amelyben meghívást kapunk a három-

személyű egy Isten szeretetközösségének életébe, s amelyben az 
örök élet eledelére, az Eucharisztia lakomájára vagyunk hivatalosak. 
 

Az Úr Jézust és Ménászt ábrázolja a barátság ikonja. A VI/VII. szá-
zadban készült ikonon két személy látható: Krisztus és Szent Mé-
nász, egy egyiptomi ko- lostor elöljárója. Ezt az 
ikont nem fatáblán ka- pod, hanem egy bögrén, 
éspedig úgy, hogy Mé- nász helyén te magad 
állsz, Krisztus az ikonon téged ölel át. Igaz, ehhez 
némi fotós trükköt is be- vetettünk (amely miatt az 
ikonfestőtől bizony elné- zést is kell kérnünk), de 
bízunk benne, hogy va- lahányszor kortyolsz ebből 
a bögréből, a Krisztussal való barátságod mélyül s a 
hit öröme tölt el, amely egyedül képes oltani lelkünk szomját. 
 

Ajándékunk templomunk érme is. A Szent Kereszt tiszteletére szen-
telt kertvárosi templomot és fügés, csobogós, idéze-
tes padokkal hívó kertjét ne csupán kedves helyszín-
ként őrizd meg az emlékeidben, hanem maradjon az 
az Úrral és a Krisztus-követők közösségével, az egy-
házzal való rendszeres találkozásaid színhelye. Ahol 
mindig otthon vagy, ahol mindig otthon leszel. 
 

A szentföldi bonbon ráadás-ajándék, édes íze is a hit örömét jelzi.  



 


