
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfőn  15.30 Szent László fiú-kör (5-7. osztály) 

19.00 Fiatal házasok 

Kedden  18.00 Haladó katekumen 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

Csütörtök 19.30 Kezdő katekumen 

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

18.00 Gimnazista és egyetemista ifjúsági csoport 

Hirdetések 

1. Jövő hét vasárnap, a fél10-es szentmisében lesz a gyermekeink 

elsőáldozása. Előtte való napon, szombaton (amely munkanap lesz), 

délután 15 órától várjuk őket szentgyónásuk elvégzésére. 

2. Október 23-a missziós vasárnap lesz az Egyházban, amelynek 

keretében a templomi perselyadományokat a missziók javára fogjuk 

továbbítani. 

3. Október minden évben a rózsafüzér hónapja. Igyekezzünk egy 

tizedet minden nap elmondani akár egyénileg, akár 

közösségileg/családilag. 

Ferenc pápa októberi imaszándéka 

Egyetemes szándék: Hogy az újságírókat munkájuk végzése során az 

igazság iránti tisztelet és erős etikai érzék vezesse. 

Evangelizációs szándék: Hogy a Missziók Világnapja megerősítse minden 

keresztény közösségben az Evangélium hirdetésének örömét és felelősségét. 
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Évközi 28. vasárnap 

Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamaria és Galilea 

határvidékén. Amikor betért az egyik faluba, tíz leprás férfi jött vele szembe. 

Még messze voltak, amikor már megálltak, és hangosan így kiáltottak: Jézus, 

Mester! Könyörülj rajtunk!” Ő rájuk tekintett, és így szólt hozzájuk: 

„Menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak.” Útközben 

megtisztultak. Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament, 

hangos szóval dicsőítette Istent, arcra borult Jézus lába előtt, és hálát adott 

neki. És ez az ember szamaritánus volt. Jézus megkérdezte: „Nemde tízen 

tisztultak meg? Hol maradt a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszajött 

volna, hogy hálát adjon Istennek, csak ez az idegen?” Aztán hozzá fordult: 

„Kelj fel és menj! Hited meggyógyított téged.” 

Útravaló 

A tíz leprás tudta, kicsoda Jézus, és mire képes. Hiszen már oly sok embert 

meggyógyított. Nem lenne csoda, ha rajtuk is segítene. A legmegfelelőbb 

módon kiáltottak, hogy segítségét kérjék: „Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!” 

Meg kellett mutatni magukat Jeruzsálemben a papoknak. Készek voltak erre, 

ennyire bíztak Jézus szavában. Csak azokat nyilvánították a papok tisztának, 
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akik teljesen meggyógyultak a leprából. És ebből a szörnyű betegségből való 

gyógyulás szinte sohasem fordult elő. Már útközben megtisztultak. A 

kilencet ez sietésre sarkalta. Gyógyulás! Gyorsan a papokhoz és azután haza! 

Ugye, érthető? De megfeledkeztek jótevőjükről. Nem ez történik gyakran, ha 

egy beteg meggyógyul? Az egyik meggyógyult leprás visszatért jótevőjéhez. 

Dicsőítette Istent, neki adott dicsőséget gyógyulásáért. Így kell hálásnak 

lenni a gyógyulásért, vagy Isten más jótettéért. Megszégyenítő a kilenc 

számára, hogy az egyetlen hálás egy idegen, méghozzá szamariai volt. Ez 

kitűnik Jézus kérdéséből: „Hol van a többi kilenc?” Jézus kijelenti, hogy a 

szamariait hite tartotta meg. Tehát nemcsak testi gyógyulásban részesült. A 

többiek is bíztak Jézus szavában, ezért indultak el a papokhoz, de csak a 

betegségükkel törődtek. Ez a szamariai viszont meggyógyult és lelkileg is 

megtisztult és megtartatott! 

Ferenc pápa az irgalmasságról 

Mit tesz egy édesanya? – e kérdést felvetve, a pápa három pontban foglalta 

össze tanítását: először is megtanítja gyermekét, hogyan haladjon előre az 

élet útján; tudja, hogy hogyan irányítsa őket; mindig arra törekszik, hogy 

megjelölje az életben a helyes utat, hogy segítse őket a növekedésben, a 

felnőtté válásban. Mindezt gyöngéden, szeretettel teszi, akkor is, amikor 

helyreigazítja lépteinket, mert kissé lesodródtunk az útról, vagy egyenesen 

szakadék felé haladunk. Egy anyuka tudja, hogy mi a fontos ahhoz, hogy 

gyermeke jól haladjon előre az életben, és ezt nem a könyvekből, hanem 

saját szívéből tanulta meg. 

Az Egyház ugyanezt teszi: irányítja életünket, tanít, hogy jól haladjunk előre. 

Gondoljunk csak a Tízparancsolatra: megjelölik az utat, amelyen végig kell 

mennünk, hogy éretté váljunk, hogy legyenek biztos támpontjaink 

magatartásunkhoz. Ezek Isten gyöngédségének, szeretetének gyümölcsei, 

amelyeket Ő adományozott nekünk.  

A második pontban a következőket foglalta össze: amikor egy gyermek 

növekszik, felnőtté válik, saját lábára áll, magára veszi felelősségét, azt tesz, 

amit akar. Olykor az is előfordul, hogy letér a helyes útról, vagy valamilyen 

baleset történik vele. Az édesanya mindig, minden helyzetben türelmesen 

továbbra is elkíséri gyermekeit. A szeretet ereje készteti erre; egy anya tudja 

diszkréten, gyöngéden kísérni gyermekei útját, és akkor is, amikor tévednek, 

mindig megtalálja a módját, hogy megértse őket, hogy közel legyen 

hozzájuk, hogy segítsen. 

Az Egyház is ilyen: irgalmas édesanya, aki megértő, mindig segíteni akar, 

bátorítja azokat a gyermekeit is, akik tévedtek vagy tévednek; soha nem zárja 

be Háza ajtaját; nem ítélkezik, hanem felkínálja Isten bocsánatát; felkínálja 

szeretetét, amely arra szólít, hogy folytassák az utat azok a gyermekei is, 

akik mély szakadékba zuhantak; nem fél attól, hogy belépjen éjszakájukba, 

és reményt vigyen nekik. 

 

Az élet igéje októberben 

„Bocsáss meg a másik embernek, ha vétett, imádkozz, s neked is 

megbocsátják vétked.” (Sir 28,2) 

Az Élet Igéje segít majd, hogy ellenálljunk a kísértésnek, ne vágjunk vissza, 

ne akarjuk visszaadni az elszenvedett sértést. Segít, hogy új szemmel 

tekintsünk ellenségünkre, meglássuk benne a testvért, akkor is, ha rossz, ha 

szeretetre van szüksége ahhoz, hogy meg tudjon változni. Ez lesz részünkről 

a szeretet bosszúja. 

 


