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Közösség az Eucharisztiában - Tomka Ferenc atya gondolatai

A

z eucharisztikus Kongresszusra készülve a második évünk témája a
közösség. Mi a köze a közösségnek az Eucharisztiához?
Sokáig abban az elképzelésben éltünk mi katolikusok, hogy az Eucharisztiában Jézus hozzám jön… És persze a másikhoz is, de valamiképpen
külön-külön. Ezzel szembe az Eucharisztia által Jézus eggyé akar tenni minket
Önmagában. Ő az utolsó vacsorán is ezért imádkozott: „Legyenek egy, amint
Te Atyám bennem vagy és én Tebenned, úgy legyenek ők is egyek mibennünk. Hogy ebből megismerje a világ,
hogy Te küldtél engem.” (Jn 17,2122)
Jézus a Szentháromság isteni Közösségéből jött közénk. Ebből az egyedülálló Közösségből – amelyben a
három személy teljesen Egy. És azért
jött, hogy elvezessen bennünket erre
az isteni szeretetközösségre, hogy
Egy legyünk mi is, ahogyan Ők. Persze teljesen egy sosem leszünk, és
mégis azt a célt tűzte elénk, amint
hogy a szívünkben is ez a legmélyebb
vágy él, hogy egyek legyünk egymással, Istenben.
Ez sosem fog megvalósulni a mi tökéletlenségünk miatt, halljuk magunkban emberi gyengeségünk szavát. Magunktól valóban sosem. De Jézussal, a Szentlélekkel egyre haladhatunk efelé
az isteni (és egyben legnagyobb emberi) cél felé. Szent Pál többször
hív: „Vessétek le a régi embert szokásaival együtt és öltsétek föl
az újat, aki teremtőjének képmására állandóan megújul.” (Kol 3,10)
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„Tegyétek örömömet teljessé azzal írja másutt szent Pál, Jézus vágyát
közvetítve—hogy egymást szeretitek,
egyetértetek együttéreztek,
egyet gondoltok. Semmit se
tegyetek
vetélkedésből
vagy hiú dicsőségvágyból.
Tekintse inkább egyikőtök
alázatosan a másikat magánál kiválóbbnak” (Fil 2,2-4).
Micsoda álom volna, ha így
élne egy család, egy plébánia, az egyház, a világ. Jézus
ezért jött közénk, és ezért
táplál minket testével, hogy Önmagában megalkossa ezt az egységet, az
egy Egyházat. Ebben válhat valósággá, hogy arról ismernek meg minket,
hogy szeretjük egymást. Az ősegyházban, és azóta is sok jézusi szeretetében élni törekvő közösségben megvalósult, hogy a kívülállók felfigyeltek
rájuk: „nézzétek, hogy szeretik

egymást”, s elindultak feléjük, és Jézus felé. Bár ők sem voltak hibátlanok, de teljes szívvel törekedtek szeretni, és Jézus kipótolta a
többit. Mit tegyek én?
Menjek úgy minden szentmisére, szentségimádásra,
hogy imádkozva kérjem Jézust: Jézus, Te a földre
jöttél, majd meghaltál értünk és itt maradtál a kenyér és bor színében, hogy
bennünket eggyé tégy, élő
közösséggé, egyházzá tégy.
Szeretnék Veled valóságosan egyesülni. Szeretnék a Te szíveddel szeretni,
s úgy tekinteni minden embertársamra (azokra, akikkel a misén együtt vagyok, és azokra is, akik nehezek számomra), hogy értük is meghaltál,
hogy őket is táplálod Magaddal, és
Önmagadban akarsz egyesíteni bennünket.

Kedves házaspárok! Ferenc pápa arra hív az Amoris
Laetitia (Szeretet öröme a házasságban) kezdetű szinódusi családlevelében, hogy a házaspárok minden nap,
de legalább minden vasárnap a szentmisében újítsák
meg házassági szövetségüket, hogy új lánggal és új egységgel indulhassanak haza a szentáldozás után. Még
teljesebben megvalósul közöttük az eucharisztikus Jézus vágya, ha a gyermekekkel közösen is meg tudják
újítani ezt a szeretet-szövetséget (ha a gyermekek
érettek és kaphatóak erre). A II. Vatikáni Zsinat óta a
családot „család-egyháznak” vagy „kis egyháznak” is
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hívjuk, mert a házasság, a
család az egyház legkisebb élő sejtje. Amint a
nagy egyháznak, úgy a
„kis egyháznak” is igazi
éltetője, táplálója az Eucharisztia. Általa lesz a családban igazán élő a szeretet, és így fogja megismerni a hívő családok
által a világ Jézust. Jézus
azt ígérte, hogy aki eszi az
én testemet és issza az én
véremet, az bennem marad és én őbenne. Jézus tehát az egész nap, az egész
héten át bennem akar élni. Ennek egy a feltétele, hogy én az Ő szeretetében,
valamint embertársaim szeretetében éljek. Induljak tehát minden reggel úgy
neki a napnak, hogy ma is szeretném, hogy Jézus bennem élhessen: ma is az
Ő szeretetével próbálom szeretni családtagjaimat, embertársaimat.
Tomka Ferenc atya
Jézus szent szíve, minden jónak forrása, imádlak Téged,
hiszek Benned, szeretlek Téged és bánom minden
bűnömet.
Neked ajándékozom az én szegény szívemet.
Tedd alázatossá, tisztává és minden kívánságodnak
megfelelővé.
Add jóságos Jézusom, hogy én Benned és Te énbennem
élj.
Védj meg a veszedelemben, vigasztalj a szenvedésben, őrizd meg testem
egészségét, add áldásodat minden művemre,
és a szent halál kegyelmét add meg nekem.
Amen
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Eucharisztikus kongresszus Missziós keresztje
A magyar püspökök „ad limina apostolorum” látogatása 2017. november
20-án délelőtt kezdődött Rómában. A
találkozó elején a
Szentatya
megáldotta a 2020-ban
Budapesten
megrendezendő
52.
Nemzetközi
Eucharisztikus
Kongresszus (NEK) missziós keresztjét.
A keresztet először a
2007-es budapesti
városmissziós napokon állították ki,
majd az esztergomi
bazilika
északi
kereszthajójában
kapott helyet. Három méter magas,
bronzborításokkal díszített tölgyfakereszt Ozsvári Csaba ötvösművész
(1963–2009) alkotása.
Növényi ornamentikája a magyar
honfoglalás kori ötvösség motívumait
idézi. A feszület nem csupán egyedi
ötvösmunka, hanem ereklyetartó is.
Középpontjában, ezüst tokban egy
Szent Kereszt-ereklye van elhelyezve,
körülötte, a levéldíszek fordulataiban
pedig tizenkilenc magyar szent – mások mellett Szent István, Szent László,
Szent Imre, Szent Gellért –, illetve

boldog ereklyéi találhatók. Az azóta
eltelt tíz évben a feszület fémrészei
erősen oxidálódtak, így szükségessé
vált a felújítása. A
tisztítási, konzerválási munkálatokat Szabó János ötvös és
fémrestaurátor végezte, aki jelen volt a
kereszt megalkotásánál is. A restaurálás
során öt újabb magyar (vonatkozású)
szent, illetve boldog
– Szent Márton, Boldog Gizella, Boldog
Romzsa Tódor, Boldog Apor Vilmos,
Boldog
Meszlényi
Zoltán – ereklyéit helyezték el a miszsziós keresztben.
Országjáró körútra viszik a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós
keresztjét, melyet Erdő Péter bíboros,
prímás áldott meg és indított útjára
február 24-én, szombaton az esztergomi bazilikából. A missziós keresztet
a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusig elviszik valamennyi egyházmegyébe. Március 2án indult útjára, első állomása Máriapócs volt.
Forrás : Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus Általános Titkársága
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Erdő Péter katekézise 1.rész
Hogyan kapcsolódik egymáshoz az
Eucharisztia és a kereszt?
Összetartoznak, mert Krisztus az Utolsó Vacsorán a saját kereszten feláldozott Testét és Vérét adta az apostoloknak. Azt mondta: "Vegyétek és egyétek, ez az én testem. Igyatok ebből
mindnyájan, mert ez az én vérem, a
szövetségé, amely sokakért kiontatik a
bűnök
bocsánatára" (Mt 26,26-28). Jézus csak nagypénteken, tehát az Utolsó
Vacsora után hal meg
a kereszten, és mégis
már ekkor a saját föláldozott Testét és Vérét adja tanítványainak. Ő maga az, aki
ebben a titkos vacsorában átlépi az idő kereteit, jelenvalóvá teszi a jövőt, és megparancsolja az
apostoloknak, hogy ezt cselekedjék az
ő emlékezetére. A kezdet kezdetétől
fogva pedig emlékeztek a tanítványok
erre a vacsorára és saját közösségeikben titokzatosan ünnepelték. Az
Apostolok Cselekedeteiben a jeruzsálemi közösségről azt olvassuk, hogy a
többiekkel együtt imádkoztak a Templomban, de a kenyértörést házanként
végezték (vö. ApCsel 2, 42.46). Ez már
akkor Krisztus követőinek legbensőbb,
legsajátabb ünneplése volt. Miért kellett az Eucharisztiára összejönniük?
Azért, mert a közösséget pontosan ez
az emlékezet fogta össze, amit Jézus
ránk hagyott. Emlékezni kellett a taní-

tására, emlékezni kellett az életére, de
főleg kereszthalálára és feltámadására. Ahogyan a Zsoltárokban és másutt
is az Ószövetségben ritmikus és költői
formában elbeszélik és előadják a
szent szerzők az Egyiptomból való szabadulás történetét, azt a történetet,
amely megmutatja, hogy Isten hogyan
kísérte és hogyan szabadította meg a
választott népet, úgy
Krisztus tanítványai az
eucharisztikus lakomán,
a
"kenyértöréskor", újra és újra
felelevenítik Krisztus
megváltó áldozatát.
Ez már nem egy elnyomó hatalom földi
szolgaságából, hanem
a bűn rabságából szabadítja meg az embert. Ha a népet
nem a közös törvények követése, hanem a közös emlékezés forrasztja igazán egységes egésszé és őrzi meg a
történelemben, akkor Isten megújult
népét, az Egyház közösségét az eucharisztikus áldozat és lakoma nagy
emlékezése élteti. Ezért mondjuk joggal újra és újra, a II. Vatikáni Zsinat óta
pedig különös előszeretettel, hogy az
Egyház végzi az Eucharisztiát, de az
Eucharisztia alkotja az Egyházat. Az
Eucharisztia pedig, a szentmise szent
emlékezet és valódi áldozat. Mert
nemcsak képzeletünkben idézi fel
Krisztus áldozatát, hanem újra és újra
jelenvalóvá is teszi azt a maga felfoghatatlan, titokzatos kegyelmi erejével.
Folytatás a következő számban
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A SZENTMISE ÉRTÉKEI
Egyetlen szentmise, melyen részt vettél, többet használ neked, mint számos,
melyet halálod után ajánlanak fel érted mások.
A szentmise sok mulasztásodat és hanyagságodat pótolja.
A szentmise eltörli bocsánatos bűneidet, melyeket sohasem gyóntál meg.
Mikor jelen vagy a szentmisén és odafigyelsz, a legnagyobb hódolatot mutatod be az Úr Jézus szent Emberségének.
Minden szentmisével buzgóságod
szerint többé-kevésbé csökkentheted ideiglenes földi büntetéseidet!
Sok veszélytől és szerencsétlenségtől szabadulsz meg, amit különben
nem kerülhetnél ki!
Halálod óráján lesz a legnagyobb
vigasztalásod, hogy szentmisét hallgattál. Minden szentmisét magaddal
viszel az ítéletre és ezek lesznek
közbenjáróid.
Minden szentmise új dicsőséget szerez számodra az égben.
Minden szentmisén való részvételeddel megrövidíted a tisztítótűzben viselendő szenvedéseidet, melyek különben reád várnak.
A szentmisén való részvételeddel a lehető legnagyobb segítséget nyújtod a
tisztítótűzben szenvedő lelkeknek – különösen, ha értük ajánlod fel részvételedet.
A szentmise alatt az angyalok seregei között térdelsz, akik félő tisztelettel
vannak jelen az isteni áldozatnál.
A szentáldozás során felbecsülhetetlen értékű kegyelemben részesülsz!
A sátán gyengébb lesz veled szemben.
A szentmisében a pap áldásában részesülsz, amit Isten megerősít az égben is.
(Várd meg az áldást türelemmel!)
A szentmiséről Isten áldását viszed haza anyagi ügyeidre is.
Szeretettel ajánlom átelmélkedésre.
Forrás: Barsi Balázs OFM
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JÉZUSSAL KETTESBEN
Két éve részt vettünk feleségemmel
a máriabesnyői Családkongresszuson, ahol Fábry Kornél atya előadást
tartott az Eucharisztikus
Kongresszusról.
Ez volt az első alkalom, hogy
hallottunk a közelgő nagyszabású eseményről. Azon az
estén átmentünk a kegytemplomba, ahol Kornél atya
invitált bennünket egy fél
órás, csendes szentségimádásra.
Kicsit idegenkedve, de kíváncsian ültem be a templom 3.
sorába. Csendes ember vagyok,
nem szeretem magam körül a zajt,
ennek ellenére nem tudtam mit kezdeni ezzel a mély csenddel. Az első 5
percben kényelmetlenül éreztem
magam, ki szerettem volna menni a
templomból, kavarogtak bennem a
hétköznapi gondok, amikor hirtelen
magával ragadott egy különleges érzés. Hirtelen csak az oltáriszentség-

ben jelenlévő Krisztus és én voltam
ott. Békesség lett úrrá rajtam. Végre
ismét beszélgettem Jézussal, fizikailag éreztem a jelenlétet és
mérhetetlen boldogság lett
úrrá rajtam. Megértettem
amiről Fábry Kornél atya
olyan nagy örömmel beszélt,
hogy a szentségimádás mindennapjainak fontos része,
és mekkora boldogsággal
tölti el Őt ez a kapcsolat.
Meg kellett tapasztalnom,
hogy tényleg mekkora vonzereje van a kihelyezett oltáriszentségnek, hogy valóban
élő kapcsolat van ilyenkor Jézussal. A csendnek óriási ereje van.
Csak hagyni kell. Tegyük fel magunknak a kérdést: Tartunk e csendet az
életünkben? Van-e rá módunk, keressük-e az alkalmat a hétköznapokban? A csendben figyelünk-e, észrevesszük-e Jézus üzeneteit?
Lukács András

Közép-pesti Plébániák 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusi Lapja
Szerkesztők: 6 plébánia kongresszusi küldöttei:
Feith Ágota, Lukács Judit, Radnóti Mária, Rozslay Zsuzsanna,
Törökné Leibinger Ágnes, ill. Baczó Tamás, Kata Péter, Lukács András, Pap Anna,
Tegzes Gergely, Vizy Sándor
Megjelenik kb. 3 havonta. A következő szám november vége körül várható.
Cikkeket, anyagokat a nek-ujsag@googlegroups.com címre várjuk köszönettel.
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A bátai Szent Vér—kegyhely
A bátai templom története több mint
1000 évre nyúlik vissza. A legenda
szerint Szent László király 1090 körül
járt Bátán. Az ősi vers szerint templomot rakatott és bencés apátságot
építtetett, hogy nevelje a környék
félig pogány népét.
Az első templomnak semmi nyoma
nincs. Helyébe szép csúcsíves épületet emeltetett az apátság, amelynek
a XV. század végén országszerte
nagy hírt szerzett a Szent Vér csodája.
Thuróczy krónikájában olvassuk,
hogy
1415-ben
Gara
János
—kiszabadulván spalatói fogságából—a bátai monostor templomába
vitte roppant nehéz bilincseit, a Megváltó drága szent vérének dicsőségére, fogadalmának örök emlékére. Ez
a pár szó az első híradás a bátai Szent
Vérről.
1434-ben IV. Jenő pápa oklevelet
adott ki, melyben búcsús hellyé nyilvánította a bátai apátság templomát.
A pápai irat elmondja, hogy a bátai
monostor templomban Úrnapja tiszteletére van kitéve Krisztusnak az
Oltáriszentségből
kifolyt
vére,
amelyhez megszámlálhatatlan sokaság zarándokolt eddig is. Ezért mindazoknak, akik e napon az apátság
templomában gyónnak és áldoznak,
évente tízszer negyvennapi búcsút

engedélyez a pápa.
Azt, hogy mikor és hogyan történt a
csoda, nem tudjuk. Az apátságnak
bizonyosan voltak évkönyvei, amelyekben feljegyezték a monostor és a

templom történetét, de ezek mind
odavesztek. A XVI. század folyamán
több alkalommal is török pusztítás
áldozata lett a monostor, de a kincs,
a Szent Vér épségben megmaradt. A
XVI. században egy-egy arra járó utazó még említi Báta híres kincsét, de
150 évi ragyogása után végül a Szent
Vérre is ráborult a feledés. Az ereklye
1539-ben semmisült meg, amikor a
törökök elpusztították a bátai monostort.
Négyszáz évvel a pusztulás után,
1939-ben már új templom áll a szent
helyen. Magas tornyából beborítja a
környéket érces harangszava. A
Szent Vér ma is él…
Kürtösi Krisztián plébános szeretettel
várja a zarándokokat Bátaszéken.
Forrás: Magyar Kurír
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Ima Krisztus drágalátos Véréhez
Urunk, Istenünk! Kemény időket élünk, egy olyan világban, ahol a vér, az
emberek vére Krisztus véréhez vegyülve patakokban ömlik, a modern
ember minden eszközének igénybevételével: a fogyasztói társadalom
vért fogyaszt. Mi egyszerre szeretettel és félelemmel, de ugyanakkor
gyöngédséggel közeledünk értünk kiontott véredhez, s kérjük annak erejét, hogy általa megtaláljuk testvéreinkkel a szeretetkapcsolatot. Szent
Véred ereje hassa át egész életünket, alakítson át bennünket hozzád hasonlóvá, s
éltessen bennünket mindörökké. Ámen.

Dr. Cserháti József pécsi megyéspüspök imája

NEK hírek, események
Július 29-én véget ért a NEK Titkárság által szervezett katolikus zenei tábor (KAZETTA) Révfülöpön. A kísérleti jelleggel szervezett tábor célja, hogy a magyar katolikus könnyűzene művelőit összegyűjtve lehetőséget biztosítson és motivációt adjon számukra a szakmai fejlődésre.
Szeptember 15. szombat, 14.00-21.00 között ForrásPont címmel Ifjúsági
eucharisztikus napot szerveznek 15 és 30 év közötti fiataloknak a MOM Sportban (XII. Csörsz u. 14-16.). Házigazda: Jákfalvy Kata és Fábry Kornél atya.
Szeptember 15-23. Arc Sacra hét, benne többek között a Nyitott Templomok
napjával. Programok: http://www.ars-sacra.hu/index.php?
Szeptember 26-ig. A Vigadó Galériában (Vigadó tér 2., VI. emeleti kiállító
terem) kiállítás nyílt Átlényegülés címmel, ahol az Eucharisztiát mutatják be
a csodák és a művészet nyelvén.
November 24. szombat, Krisztus Király Ünnepén, az egész világon egy időben lesz szentségimádás, melyhez plébániáink is csatlakoznak.
November 27-29-ig Eucharisztikus Tudományos Konferenciát szerveznek
Esztergomban. Részletek: https://www.iec2020.hu/konferencia-2018/.
November 30-tól a kongresszus missziós keresztje Esztergom-Budapest egyházmegye templomaiba látogat. A helyszínek a következő számban.
Elindult az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus facebook oldala:
https://www.facebook.com/52-Nemzetk%C3%B6zi-EucharisztikusKongresszus-iec2020-1033108286838437/
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Megerősítés Jézustól
„Hónapokig gondolkodtam egy fontos döntés
előtt. Végül meghoztam a döntést és este elmentem misére, a misét pedig magamban
azért az ügyért ajánlottam fel, amire az elhatározásom vonatkozott. Az áldoztatás következett, kimentem én is szokás szerint. Ahogyan visszafelé tartottam a helyemre, szokatlan dolgot tapasztaltam. Nem egy, hanem két
ostya volt a számban. Nagyon csodálkoztam,
hogy vajon ez hogyan történhetett, sosem esett meg még velem ilyesmi. Azután
arra gondoltam, hogy ez egy megerősítés lehet Istentől, tehát velem van a döntésemben. Hálát adtam ezért az ajándékért!”
A.Erika

„Mit csinál a mi Urunk a tabernákulumban? Vár ránk. Ott van,
jelen van jóságos szívével, és arra vár, hogy eljöjjünk hozzá,
hogy elmondjuk Neki a szükségeinket, és befogadjuk Őt.”
Viennay Szent János, az ars-i plébános

Vers, Könyvajánló
Virth József: Az Oltáriszentség
Letekintett az éhező világra
Ő, aki minket öröktől szeret,
s irántunk való nagy-nagy irgalmába’
elküldte hozzánk, ínségünket szánva,
- a Kenyeret.
Letekintett ránk és szíve megesett
rajtunk, kik éhezve, pásztortalanul
pusztát járunk, esve-kelve,
terhek alatt görnyedezve s éhezve
- a Kenyeret.
Letekintett, s nem késlekedett.
Elküldte hozzánk, hogy velünk legyen
akit egyetlenként szeretett,
s hogy táplálónk legyen, Szent Fiát,
- a Kenyeret.

John H. Hampisch: Gyógyulásunk forrássa az Eucharisztia
Hampsch atya arra tanít
bennünket ebben a
könyvben, hogy az Oltáriszentséget nagyobb
hittel és nagyobb szeretettel vegyük magunkhoz! A gyümölcsöző
szentáldozáshoz szükséges a belső előkészület
és az élő hit. Jézus Eucharisztiában való
jelenléte által át akar formálni bennünket. „A kegyelemnek ezt a forrását maga Isten alapította, szinte könyörögve
hív minket, hogy vegyük Őt magunkhoz,
mert meg akarja menteni életünket”.

NEKtár
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GyerekekNEK
Kösd össze, nevezd meg, színezd ki!

Keresztrejtvény

1. Ószövetségi pátriárka, akinek 12 fia
született
2. Mária és Márta testvére
3. A napkeleti bölcsek egyik ajándéka
Jézusnak
4. Ószövetségi próféta, aki felkente Sault,
majd Dávidot Izrael királyává
5. Jézus édesanyja
6. Izrael északi tartománya; innen
származott Jézus
7. Jézus nevelő apja
8. Férfinév, melynek jelentése: Isten
megszabadít
9. A zsidó nép vezetője, aki kivezette népét
Egyiptomból
10. Ebből a városból hívta el Ábrahámot az
Úr, hogy Kánaán földjére menjen
11. Jézus születési helye
12. Ábrahám és Sára gyermeke
13. Jákob testvére, aki egy tál lencséért
eladta elsőszülöttségi jogát
14. Ilyen volt az a szamaritánus, aki segített
bajba jutott embertársán
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A szentségimádást először csak egyedül végeztem. Teljes csendben, eszköztelenül. Szerettem volna találkozni azzal, akitől addigra már rengeteg ajándékot kaptam, és aki mérhetetlenül több minden ajándéknál. Hónapokon át
alig vártam, hogy leteljen az az egy óra, amit odaígértem Neki. Semmi béke,
semmi vigasztalás, semmi látványos gyümölcs nem termett, sőt napról napra nehezebb volt kitartani, mert szívem minden sötétsége felszínre tört. Fél
évbe telt, amikor végre béke lett, s "csendesen és váratlanul átölelt az Isten".
Varga László
LISIEUX-I KIS SZENT TERÉZ IMÁJA A PAPOKÉRT
Jézus, örök főpap!
Tartsd meg papjaidat legszentebb Szíved oltalmában, ahol
senki sem árthat nekik!
Őrizd meg szeplőtelenül fölkent kezüket, melyekkel naponta
érintik szent testedet!
Őrizd meg tisztán ajkukat, mellyel kimondják az átváltozás
szavait!
Őrizd meg tisztán és minden földi érdektől mentesen szívüket, melyeket dicsőséges papságod magasztos pecsétje ékesít!
Növeld bennük az irántad való szeretetet és hűséget, mentsd
meg őket a világ mételyétől!
A kenyér és bor átváltoztatásának hatalmával együtt add meg
nekik a lelkeket átváltoztató erőt is!
Áldd meg munkájukat bő terméssel, és ajándékozd nekik egykor az örök élet koronáját! Amen

Linkajánló
Napi evangélium: http://evangelium.katolikus.hu/
Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus: https://www.iec2020.hu/
Szentségimádás kereső: http://www.szentsegimadas.hu/
Magyar Katolikus Egyház honlapja: https://katolikus.hu
Központi Oltáregyesület: http://www.oltaregyesulet.hu/

