
Útravaló 

Az Úr Jézus minden időben úgy áll az emberek előtt, mint egy tökéletes 

példakép. Mivel az ember az áteredő bűn révén meg van „romolva”, és érzi, 

hogy valami hiányzik az életéből, éppen ezért minden körülmények között 

bizonyítani akarja, hogy ő valaki. Ezt nevezhetjük hiányérzetnek is, mivel az 

ember elvesztette nem csak Istentől kapott méltóságát, hanem sokszor még 

az emberi mivoltából is kivetkőzik, ezért kivétel nélkül minden embernek az 

a törekvése, hogy olyan legyen, amilyen a maga erejéből soha nem lehet. Ez 

az emberiség egyik legnagyobb problémája, és mivel az ember nem akarja 

megtanulni az Úr Jézustól a szelíd és alázatos életet, ebből következik 

életünkben a sok szenvedés, nyugtalanság és tragédia. 

Amikor Jézus azt mondja nekünk, hogy „tanuljátok meg tőlem”, ezzel azt is 

mondja: „legyetek az én követőim”. A veszély abban van, hogy az ember a 

maga erejével próbálja utánozni Krisztust, így nem tud igazán szelíd és 

alázatos lenni; megpróbálja megjátszani az alázatos életet, hogy legalább 

olyannak lássák mások, amilyen a valóságban soha nem lehet. Ebben a 

látszat-alázatoskodásban ott van a szív mélyén a személyválogatás, ha nem is 

beszél róla. Ez kétirányú lehet: egyik felől azt gondolja, hogy a másik 

alábbvaló, mint ő; másfelől meghunyászkodó, hízelgő azok felé, akiket 

magánál nagyobbnak tart. Egyedül az Úr Jézus volt az, aki mindig kisebbnek 

akart látszani, mint a valóságban volt. De Ő nemcsak kisebbnek látszott, 

hanem Ő úgy is élt, mint egy szolga, mint egy rabszolga, aki senkitől nem 

várt elismerést, megbecsülést, de mindenkin segített, aki hozzá fordult. Jézus 

azért alázta meg magát e földön, hogy mindenki bizalommal menjen hozzá, s 

bátran kérje segítségét bármiféle ínségben. 
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Évközi 22. vasárnap 

Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála 

étkezzék. Amikor észrevette, hogy a meghívottak válogatják az első 

helyeket, egy példabeszédet mondott nekik. „Amikor lakomára hívnak – 

kezdte –, ne ülj az első helyre, mert akadhat a hivatalosak közt nálad 

előkelőbb is. Ha ez megérkezik, odajön, aki meghívott titeket, és felszólít: 

»Add át a helyedet neki.« És akkor szégyenszemre az utolsó helyet kell 

elfoglalnod. Ha tehát hivatalos vagy valahova, menj el, és foglald el az 

utolsó helyet, hogy amikor a házigazda odajön, így szóljon hozzád: 

»Barátom, menj följebb.« Milyen kitüntetés lesz ez számodra a többi vendég 

előtt! Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig magát 

megalázza, azt felmagasztalják.” Ekkor a házigazdához fordult: „Amikor 

ebédet vagy vacsorát adsz, ne hívd meg barátaidat, se testvéreidet, se 

rokonaidat, se gazdag szomszédaidat, mert azok is meghívnak és 

viszonozzák neked. Ha lakomát adsz, hívd meg a szegényeket, bénákat, 

sántákat, vakokat. Boldog leszel, mert ők nem tudják neked viszonozni. Te 

azonban az igazak feltámadásakor megkapod jutalmadat.” 
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Hirdetések 

1. Jövő héten kezdődik a tanítás, s vele együtt a hitoktatás is. Kérjük, 

hogy mindenki az első napokban (állami iskolákban) keresse meg, 

hogy mikor van a hittan, és ha nem találja, az osztályfőnökétől 

érdeklődjön.  

2. Különösen fontos, hogy az elsőáldozásra készülők már jövő 

vasárnap jöjjenek a hittanórákra. A hitoktatók megnézik a 

misenaplókat és megbeszélik a gyerekekkel (szülőkkel), hogy ki lehet 

elsőáldozó most ősszel, hiszen az Eucharisztiában az részesülhet, aki 

rendszeresen részt vett az Eucharisztia ünneplésében (szentmise). 

Azok, akik a tavalyi évben és a nyáron is hűségesen jártak, azok 

számára a második gyónás ideje szeptember 16 és 17. Előre 

jelezzük, hogy az idei elsőáldozásunk október 16-án, vasárnap 

lesz. 

3. Azok, akik az idén második osztályosok (bármelyi iskolában), azok 

jelentkezzenek jövő vasárnap, szeptember 4-én a fél10-es 

szentmise után a hitoktatónál (Mihók Anikónál), hogy szeretnék 

elkezdeni az elsőáldozási felkészülésüket. Ez azokra is vonatkozik, 

akik már nagyobbak, de még nem kezdték el a tematikus felkészülést 

erre a szentségre. Szeretettel várunk mindenkit! 

4. Azon szülők számára, akiknek gyermeke az idei évben kezdi meg 

az elsőáldozásra való felkészülést, szeptember 16-án este 18 

órakor szülői megbeszélés lesz a templomban, ahol az előttünk álló 

készület teendőiről lesz szó.  

5. Jövő hét vasárnap, szeptember 4-én lesz a Veni Sancte szentmisénk 

fél10-kor itt a templomban. Várunk minden keresztény fiatalt, hogy 

közösen kérjük a Szentlélek Úristen segítségét az idei tanévre.  

6. A héten elsőpéntek lesz, vagyis reggel 7 és 19 órakor lesznek 

szentmisék a templomban. Ezen a napon meglátogatjuk betegeinket. 

7. 2016. okt. 1-én, szombaton, egyházközségi  férfi kirándulást 

tervezünk Tihanyba, majd Csopakra. Tihanyban az apátság 

megtekintése, városnézés, majd Csopakon pincelátogatás a Jásdi 

pincészetnél. Ha a 38 fős buszt közel meg tudjuk tölteni, az út ára 

buszköltséggel, 6 tételes borkóstolóval, pincelátogatással, hidegtálas 

ebéddel 10000 Ft körül lenne. Akinek ez anyagi problémát jelent, az 

bizalommal keresse meg a plébános atyát.  Jelentkezni dr. Banai 

Zoltánnál (zoltan.banai@citromail.hu) vagy a sekrestyében lehet. 

8. A plébánia különféle csoportjai majd csak a második héten indulnak, 

amelyekről majd a jövő héten lesznek hirdetéseink.  

Pápa augusztus havi imaszándéka 

Egyetemes: Hogy a sport alkalom legyen a népek közötti testvéri 

találkozásra, és hozzájáruljon a világ békéjének ügyéhez. 

Evangelizációs: Hogy a keresztények az Evangélium követői legyenek, 

tanúságot téve a hitről, a becsületességről és a felebaráti szeretetről. 
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