
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfőn  15.30 Felsős ifjúsági hittan 

  19.00 Fiatal házasok csoportja 

 Kedden 18.00 Kezdő katekumen 

Szerdán  18.30 Felnőtt katekézis 

Csütörtök 19.00 Haladó katekumen 

Pénteken 18.00 Gimnazisták ifjúsági csoportja 

Szombaton 9.30 Ministráns-foglalkozás 
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Évközi 32. vasárnap 

  Ő pedig tanítás közben ezt mondta nekik: „Óvakodjatok az 

írástudóktól, akik szeretnek hosszú köntösökben járni, és a piacon a 

köszöntéseket fogadni! Az első helyeken ülnek a zsinagógákban, 

vendégségben pedig a főhelyeken. Felélik az özvegyek házait, és színleg 

nagyokat imádkoznak. Ezeket súlyosabban ítélik majd meg!” Jézus ezután 

leült a templomkincstárral szemben, és figyelte, hogyan dob a tömeg pénzt a 

kincstárba: sok gazdag sokat dobott be. Aztán jött egy szegény özvegy, és 

bedobott két garast, ami egy negyedpénz. Akkor odahívta tanítványait, és azt 

mondta nekik: „Bizony, mondom nektek: ez a szegény özvegy többet adott 

mindazoknál, akik pénzt dobtak a kincstárba. Mert azok mind abból adtak, 

amiben bővelkedtek, ez pedig az ő szegénységéből bedobta mindenét, amije 

volt, egész megélhetését.” 

Útravaló 

Jézusnál megszokhattuk, hogy radikális szembeállításokkal fejti ki 

mondanivalóját. Itt most Márk evangélista az, aki ezt a szembeállítást 

megteszi. Az egyik oldalon a farizeusok és írástudók, akik fölélik az 
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özvegyek házát, és színleg nagyokat imádkoznak, vagyis azok, akik nem 

Istenért élnek, hanem Istenből is hasznot húznak. A másik oldalon a 

kifosztott szegény özvegyasszony áll, akinek már szinte semmije sincs, de 

szeretetből azt is odaadja Istennek. Úgy érzi, hogy a mindent ajándékozó 

Istennek hálából mindent vissza akar adni. Olyan jó látni Jézus mentalitását, 

aki nem kilóra, forintra, vagy ima mennyiségben méri az embert, hanem, az 

áldozatos szeretet mértéke szerint. Mindenkit önmaga mércéjével mér. Nem 

követi el azt a hibát, amit mi is oly sokszor elkövetünk, hogy egymással 

mérjük össze magunkat. Én többet adtam, mint a másik, én nem vagyok 

olyan rossz, mint a másik, stb. Ezt a farizeusok csinálják. Meg is kapják 

„jutalmukat”. Ha te adsz, ne tudja a jobb kezed, mit tesz a bal. Csak azt nézd, 

akinek adsz! Akkor biztosan jó lesz a mértéked, és Isten jó, megrázott, 

túlcsorduló mértékkel mér vissza. Aki szűken vet, szűken is arat. És itt nem 

csak anyagi értékekről van szó, hanem minden értékről, amit Isten ránk 

bízott, hogy jól sáfárkodjunk vele, és a számadáskor nyugodtan állhassunk 

meg az ítélő bíró előtt. Most tedd meg, amit tenned kell! Ne halogasd! 

Heti ünnepeink 

November 9. Lateráni bazilika felszentelése ünnep 

„A Város és a földkerekség minden templomának anyja és feje” – hirdeti a 

homlokzatán található felirat. A Nagy Konstantin császár idejében épült 

bazilikát I. Szilveszter pápa szentelte fel 324. november 9-én a Legszentebb 

Üdvözítő címére. Ez a pápák székesegyháza, ezért az új pápa megválasztása 

után rövid időn belül látogatást tesz ebben a templomban. Ezt tette Ferenc 

pápa is megválasztása után néhány nappal.  

 

November 11. Tours-i Szent Márton emléknapja 

Saváriában, a mai Szombathely területén született 316 körül pogány 

családban, majd Ticiniumban, a mai Paviaban nevelkedett. A keresztség 

felvétele után megvált a katonai szolgálattól és Galliában szerzetesi életet élt 

Szent Hiláriusz irányításával. Pappá szentelték, s rövidesen Tours püspökévé 

választották. Sokat fáradozott a papság műveltségének emeléséért és a 

szegényekért, amelyről számos legenda maradt fenn.  

Az élet igéje novemberben 

„Legyenek mindnyájan egy” 

Vajon mivel járulhatunk hozzá Jézus ezen kérésének a beteljesedéséhez? 

Mindenekelőtt azzal, hogy magunkévá tesszük. Kölcsönadhatjuk 

Jézusnak az ajkunkat és a szívünket, hogy továbbra is ezekkel a szavakkal 

fordulhasson az Atyához, és minden nap bizalommal ismételhesse meg ezt 

az imát. Az egység ajándékát az égből kapjuk, tehát szüntelenül, 

fáradhatatlan hittel kell kérnünk. 

Továbbá azzal, hogy folyamatosan erre irányuljanak gondolataink és 

vágyaink. Ha ez Isten álma, akkor ez legyen a mi álmunk is. Időről időre, 

minden döntés, minden választás, minden tett előtt tegyük fel a kérdést, hogy 

ez az egység építését szolgálja-e, a legjobb választásunk-e ez az egység 

szempontjából?  

Végül oda kellene sietnünk, ahol legnyilvánvalóbb az egység hiánya, 

és magunkra venni ezeket a helyzeteket, mint Jézus. Legyen az családi 

viszály vagy nézeteltérés az ismerősök között, feszültség a szomszédokkal 

vagy ellentét a munkahelyen, plébánián, esetleg az egyházak között. Ne 

meneküljünk el onnan, ahol békétlenség uralkodik vagy meg nem értés, ne 

legyünk közömbösek, hanem vigyük oda a meghallgatásban, 

figyelmességben megnyilvánuló szeretetet, mely osztozni tud a széthúzásból 

születő fájdalomban. 


