
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfőn  15.30 Felsős ifjúsági hittan 

   18.00 Bibliaóra 

Szerdán  18.30 Felnőtt katekézis 

Pénteken 18.00 Gimnazisták ifjúsági csoportja 

Szombaton 9.30 Ministráns-foglalkozás 

 

Hirdetések 

1. November 2-án halottak napja. Ezen a napon reggel 7 és este 6 

órakor is lesz szentmise templomunkban. 

2. Ugyanezen a napon, november 2-án, hétfőn este lesz a 

családközösség szokásos havi együttléte a közösségi házban. 

3. A héten elsőpéntek lesz, vagyis reggel 7 és 18 órakor lesznek 

szentmisék a templomban. Ezen a napon meglátogatjuk betegeinket. 

4.  

A Szentatya november havi imaszándéka 

Egyetemes: Hogy meg tudjunk nyílni a személyes találkozásra és 

párbeszédre mindenkivel, azokkal is, akiknek a miénktől eltérő a 

meggyőződése. 

Evangelizációs: Hogy az Egyház pásztorai odaadóan szeretve a saját 

nyájukat képesek legyenek őket útjukon kísérni és reményüket ébren tartani. 
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Mindenszentek ünnepe 

  A tömeget látva fölment a hegyre. Leült, a tanítványai odajöttek 

hozzá, ő pedig szólásra nyitva ajkát így tanította őket: „Boldogok a lélekben 

szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők 

majd vigasztalást nyernek. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. 

Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők majd jóllaknak. 

Boldogok az irgalmasok, mert ők majd irgalomra találnak. Boldogok a 

szívükben tiszták, mert ők látni fogják Istent. Boldogok a békeszerzők, mert 

őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket az igazság miatt üldöznek, 

mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, amikor gyaláznak és 

üldöznek titeket, és hazudozva minden rosszat mondanak rátok miattam. 

Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok nagy a mennyekben; így üldözték 

ugyanis a prófétákat is, akik előttetek voltak.” 

 

„Magadnak teremtettél minket, Istenünk, s ezért nyugtalan a mi szívünk, míg 

meg nem nyugszik benned, Teremtőjében.” Szent Ágoston 
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Útravaló 

Manapság mindenki a mi boldogságunk körül bábáskodik. Tévécsatornák 

versengenek a kegyeinkért, számtalan ügyes, praktikus találmány szolgálja a 

kényelmünket – a tisztítószerektől a luxusautókig. A finom, ízletes ételeket 

jóformán csak tálalni kell, még a főzőcskézés fáradalmaitól is megkímélnek 

bennünket. A reklámok világa percenként elénk varázsolja a földi Paradicsomot. 

De nem csupán testi kívánságainkra: lelki gondjainkra is 

akadnak konyhakész receptek. Egészségünk megőrzésére ezerféle gyógyír, 

csodaszer van forgalomban, okos könyveket írtak tele holtbiztos módszerekkel. 

A vallási piacon is gazdag a választék, ízlés és kívánság szerint válogathatunk 

magunknak üdvösséget. Látszólag mindenre akad megoldás. Ám elég 

kimennünk az utcára, olvasgatni az emberek arcát, és mindjárt rádöbbenünk: 

bizony, azokra ürességet, fájdalmat, szomorúságot vésett a kor és a kór. 

Jézus Krisztus valami egészen más utat kínál, mint a világ, mint a reklámok. 

Első hallásra meghökkentő dolgokról beszél. Látszólag mindent a feje tetejére 

állít. Boldogok a lélekben szegények... Boldogok, akik sírnak... Boldogok a 

szelídek... A nyolc boldogság – tömény evangélium. Jézus egész tanításának 

párlata, sűrítménye. Néha úgy érezzük: annyira tömény, hogy közvetlen „emberi 

fogyasztásra” nem is alkalmas. Más szóval: olyan szép, hogy nem lehet igaz. 

Oly magasröptű, hogy a hétköznapi értelem nem éri föl.  Pedig kár sokat 

morfondírozni rajta. Kár annyit méricskélni, elemezni, értelmezni, ezt ízlelni 

kell. S ha valahol, itt végre valóban megtapasztalhatjuk: aki egyszer 

megkóstolta, nem tud leszokni róla. 

Mózes a Sinai-hegyen meghirdette az Ószövetség törvénykönyvét: 

a Tízparancsolatot. Ne ölj, ne hazudj, ne törj házasságot… – csupa tilalom. A 

pici gyermeknek sem sokat magyarázzuk, miért ne nyúljon a forró kályhához. 

Elfogadja, hogy a szülő jót akar neki. Időnként azért kételkedik – ilyenkor 

persze megégeti az ujját. Jézus a Hegyi Beszédben az Újszövetség alapjait rakja 

le. A kamasznak már nem elég a tiltás. Magyarázatot kér. Célokra, eszményekre 

van szüksége. Mit miért tegyen. A nyolc boldogság célokat tűz elénk. Jó 

magasra rakja a lécet. Ez a bizalom jele: képes vagy rá, fuss hát neki! 

Heti szentünk 

November 5. Szent Imre herceg ünnepe 

1007-ben született Székesfehérváron, Szent Gellért volt a nevelője. Az 

életszentség útján járt a királyi udvarban is, az imádság és a lemondás szentje 

lett. A róla szóló legenda így emlékezik róla: „Megelégedve kevés alvással, 

éjszakánként, amikor már mindenki aludni tért, virrasztott, és minden egyes 

zsoltár végén szívének töredelmével bűnbocsánatért könyörgött.” 1031-ben 

halt meg, 1083-ban Szent Istvánnal és Szent Gellérttel avatták szentté. Ő a 

magyar ifjúság védőszentje. 

Tanítás 

Lelkiismeretvizsgálat – mint készület a személyes találkozásra Jézussal 

A keresztény ember nem hiszi, hanem tudja, hogy Isten van, és az Ő 

jelenlétében él életének minden pillanatában. Nem lehet többé külön életem 

Jézusétól, a vallás nem a magánügyem, hanem élet- és szemléletmódom, 

amely alapján szüntelenül keresem, s igyekszem megtenni Isten rám 

vonatkozó akaratát. Minden este készen kell állnom erre a találkozásra, ezért 

lefekvés előtt érdemes végignézni a napomat: 

Mit tettem/ nem tettem meg Érted, Jézus?  

Mit tettem közvetlen a Te akaratod, szándékod, parancsod ellen Jézus? 

Ezt követően Jézus gyengéden átölel, bíztat, holnap jobban fog sikerülni!  


