
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfőn  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 

 Szombat  9.30   Ministráns-foglalkozás 

Hirdetések 

1. A mai nap missziós vasárnap, a templomi perselyadományokat 

a missziók javára fogjuk továbbítani. 

2. Jó előre készülni és tervezni, hogy november elsején 

Mindenszentek parancsolt ünnepe! Ezen a napon a szentmisék 

fél10-kor és 18 órakor lesznek. Kérjük azokat, akik új 

síremlékük megáldását kérik, jelentkezzenek a sekrestyében, 

vagy a plébánia irodájában (név, pontos sírhely, telefonszám 

megadásával).  

3. November 2-án, szerda pedig halottak napja lesz. Ezen a 

napon reggel 7 és este 6 órakor is lesz szentmise 

templomunkban. 

4. Kérjük, hogy akik még nem fizették be az egyházi 

hozzájárulásukat az idei évre, azok tegyék meg a hátralévő két 

hónapban a plébánia irodájában. 

5. Október 30-án, vagyis jövő hét vasárnap átállunk a nyári 

időszámításról a télire. Tehát szombatról vasárnapra virradóan 

állítjuk át az órákat egy órával vissza.  
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Évközi 30. vasárnap – Missziós vasárnap 

Abban az időben: Az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, 

másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta: „Két ember 

fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos. A 

farizeus megállt, és így imádkozott magában: Istenem, hálát adok neked, 

hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, 

házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetenként, és tizedet adok 

mindenből, amim van. A vámos pedig távolabb állt meg, és a szemét sem 

merte az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Istenem, légy irgalmas 

nekem bűnösnek. Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, amaz 

viszont nem. Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig 

megalázza magát, azt felmagasztalják.” 

Ferenc pápa üzenete a missziós vasárnapra (részlet) 

Az Egyháznak „az a küldetése, hogy hirdesse Isten irgalmát, az Evangélium 

dobogó szívét” (Misericordiae Vultus bulla, 12), és szóljon róla a Föld 

minden részén, amíg el nem ér minden nőt, férfit, időst, fiatalt és gyermeket. 

Azt kívánom, hogy Isten szent népe végezze az irgalom édesanyai 
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szolgálatát, amely nagy segítséget jelent az Úrral való találkozásra és az 

iránta való szeretet átérzésére azon népek számára is, akik még nem ismerik 

Őt. A hit ugyanis Isten ajándéka és nem a prozelitizmus gyümölcse, ám 

azoknak a hitéből és szeretetéből fakad, akik az Evangéliumot hirdetvén 

Krisztusról tesznek tanúságot. Amikor a világ útjait járják, Jézus 

tanítványainak az a feladata, hogy méricskélés nélkül szeressenek, vagyis 

mindenkivel szemben az Úr mértékével mérjenek. Hirdessük tehát a 

legszebb és legnagyobb adományt, amit ránk hagyott: az ő életét és 

szeretetét. 

Minden népnek és minden kultúrának joga van rá, hogy eljusson hozzá az 

üdvösség üzenete, amely Isten ajándéka minden ember számára. Ez annál is 

inkább fontos, ha tekintetbe vesszük, mennyi igazságtalanság, háború, 

humanitárius válság vár ma megoldásra. A misszionáriusok tapasztalatból 

tudják, hogy a megbocsátás és az irgalmasság Evangéliuma örömet, 

kiengesztelődést, igazságosságot és békét hozhat. Az evangéliumi küldetés – 

„Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek 

meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, tanítsátok meg őket 

mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek” (Mt 28, 19-20) – még 

nem teljesült be, sőt, felszólítás mindnyájunk számára a jelen helyzetben és 

az aktuális kihívások előtt, hogy átérezzük a hívást a missziós „kilépésre”, 

amint erre utaltam az Evangelii gaudium kezdetű apostoli buzdításomban: 

„Minden keresztény ember és minden közösség maga fogja felismerni, hogy 

melyik az az út, amelyet az Úr kér tőle. Ám valamennyien egyaránt arra 

kapunk indítást, hogy fogadjuk el ezt a hívást: lépjünk ki a saját 

kényelmünkből, legyen bennünk bátorság eljutni az összes perifériára, ahol 

szükség van az evangélium világosságára” 

 

Jézus hogyan bánt a nehéz emberekkel? 2. rész/6 

2. Jézus soha nem hagyta, hogy sarokba szorítsák. 

Lukács evangéliuma hatodik fejezetében olvashatjuk, hogy Jézus a 

tanítványaival járt valahol szombaton, és egyszercsak a semmiből felbukkant 

néhány farizeus, és megvádolták őket, hogy megszegték a szombatot, mert 

gabonaszemeket szedtek. Jézus nem idegesíti fel magát. Ő soha nem rémült 

meg, amikor mások „csőbe akarták húzni” vagy rosszat gondoltak róla, mert 

az, hogy mások mit gondolnak róla, nem állt az érdeklődése középpontjában. 

Időnként sarokba szorítanak minket mások a feltételezéseikkel és 

ítéleteikkel, és gondolkodóba esünk, vajon nem látnak-e objektívabban 

minket, mint mi látjuk magunkat. Nem könnyű helyzet, amikor azt érezzük, 

hogy félreértenek minket vagy nem szánnak időt arra, hogy megismerjenek 

minket, mielőtt ítéletet alkotnának. De, Jézushoz hasonlóan, nem kell 

behatárolva éreznünk magunkat mások projekciói (kivetítései) által. Az 

identitásunk Istenben lakozik, nem azokban az elképzelésekben, amit mások 

próbálnak ránk erőltetni. 

A héten ünnepeljük: 

Október 28. Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok ünnepe 

Simon kánai származású zelóta volt. Ő a halászok és erdészek védőszentje. 

Júdás Tádé nevéhez fűződik az Újszövetség egyik levele, amelyben 

óvatosságra inti a keresztényeket, hogy szakadás ne támadjon közöttük. Ő 

Örményország és Szentpétervár védőszentje.  

 


