
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfőn  15.00 Szent László fiú-kör (5-7. osztály) 

19.00 Fiatal házasok 

Kedden  18.00 Haladó katekumen 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

Csütörtökön 19.30 Kezdő katekumen 

Péntek  14.00 Szent Teréz lány-kör (5-7. osztály) 

18.00 Gimnazista és egyetemista ifjúsági csoport 

Szombaton  9.30 Ministráns-foglalkozás 

 

Hirdetések 

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

az elsőáldozásra való felkészülést, szeptember 16-án, pénteken 

este 18 órakor szülői megbeszélés lesz a templomban.  

2. Akik az idén lesznek elsőáldozók (hitoktatókkal és plébános atyával 

megbeszélve), azoknak a második gyónásának az ideje szeptember 

16 (péntek) és 17 (szombat).  

3. Jövő hét vasárnap lesz templomunk búcsúja, Szent Kereszt 

ünnepe! 

4. Akinek gyermeke kedvet érez az oltár körüli szolgálatra, azokat 

szeretettel várjuk a szombatonkénti ministráns-foglalkozásokra! 
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Évközi 24. vasárnap 

Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: „Atyám, 

add ki nekem az örökség rám eső részét.” Erre ő szétosztotta köztük 

vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment 

egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta vagyonát. Amikor 

mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s ő maga is 

nélkülözni kezdett. Erre elment, és elszegődött egy ottani gazdához. Az 

kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna 

gyomrát a sertések eledelével, de még abból sem adtak neki. 

Ekkor magába szállt, és így szólt: „Atyám házában hány napszámos 

bővelkedik kenyérben, én meg itt éhen halok. Felkelek, atyámhoz megyek, 

és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már 

nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be.” 

Azonnal útra is kelt, és visszatért atyjához. Atyja már messziről meglátta, és 

megesett rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult, és megcsókolta. 

Ekkor a fiú megszólalt: „Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már 

nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz.” 
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Az atya odaszólt a szolgáknak: „Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és 

adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára. Vezessétek elő a 

hizlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt, és 

életre kelt, elveszett és megkerült.” Erre vigadozni kezdtek. 

Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, 

meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, 

mi történt. „Megjött az öcséd, és atyád levágatta a hizlalt borjút, mivel 

épségben visszakapta őt” – felelte a szolga. Erre az idősebbik fiú 

megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atyja kijött, és kérlelni kezdte. 

De ő szemére vetette atyjának: „Látod, én annyi éve szolgálok neked, és 

egyszer sem szegtem meg parancsodat. És te nekem még egy gödölyét sem 

adtál soha, hogy mulathassak egyet a barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te 

fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött, hizlalt borjút vágtál le 

neki.” 

Ő erre azt mondta: „Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. 

Most úgy illett, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt, és 

most életre kelt, elveszett és újra megkerült.” 

A mai evangéliumban mindhárom személy tékozló, különösképpen is az 

Atya. A fiatalabbikról - úgy gondolom - nem kell szólni, hogy miért. Az 

idősebbik, mert a fiatalabbik visszatértekor rádöbbent, hogy ő is béresként 

élte meg az Atyával való szeretetközösségét, nem „fiúként”. Azt hitte, hogy 

tennie kell és bizonyítani apjának az ő szeretetéért, pedig az ingyenes volt. 

Az édesapa végtelen irgalmát, s a fájdalmas várakozását fia után Castellano 

de Castellani írása hűen tükrözi. Így ír az Atya belső gyötrődéseiről: 

   Fiam, hol járhatsz, nem látlak semerre! 

   Fiam, hogy el ne bukj, ki most a gyámod? 

   Fiam, rossz útra lábad ki vezette? 

   Fiam, utad végül mi végre járod? 

   Fiam, szeretlek, s meghalnék helyetted! 

   Fiam, sértésed rajtam súlyos átok. 

   Fiam, ha nem térsz vissza semmiképpen, 

   sóhajok közt kell életem leélnem. 

Kalkuttai Szent Teréz imádsága 

Adj időt a gondolatnak  

Erőd forrása ez.  

Adj időt az imának  

A legnagyobb erő a Földön ez.  

Adj időt a mosolynak  

A lélek zenéje ez.  

Adj időt a játéknak  

Az örök ifjúság titka ez.  

Adj időt a szeretetnek  

s légy szeretett  

Isten adománya ez.  

 

Adj időt az adakozásnak  

Önzésre nem juthat idő.  

Adj időt az olvasásnak  

A bölcsesség kútja ez.  

Adj időt a barátságnak  

A boldogság útja ez.  

Adj időt a munkának  

A siker ára ez.  

Adj időt a szeretetnek  

A Mennyek kulcsa ez. 

 

A csend gyümölcse az ima.  

Az ima gyümölcse a hit.  

A hit gyümölcse a szeretet.  

A szeretet gyümölcse a béke.  

Ámen. 


