
Hirdetések 

1. Szeptember második hetétől az évfolyam misékre (Szent Kereszt) a 

gyerekeket a baloldali első négy padba várjuk. Kérjük a híveket, hogy 

ezeket hagyják szabadon az iskolások számára.  

2. A plébánia csoportjainak indulásai: szeptember 11-én hétfőn fiatal 

házasok (19h), 12-én kedden a haladó katekumen (18h), 13-án 

szerdán a felnőtt katekézis (18.30), 14-én a kezdő katekumen (19.30) 

3. Nézzünk magunk körül szét, hogy kik azok körülöttünk, akik 18 

évesek elmúltak, de nem részesültek a beavató szentségekben 

(keresztség, elsőáldozás, bérmálás), szóljunk nekik, sőt, az első 

alkalomra hozzuk el őket személyesen, mert felelősek vagyunk 

egymás üdvösségéért is. 

4. Elsőáldozással kapcsolatos hirdetések: 

Azok a negyedikesek, akik a Szent Keresztben készülnek az Eucharisztia 

vételére már két éve, s tavasszal az első gyónásukat elvégezték, most az 

októberi elsőáldozásra készülendő, pénteken negyed3kor lesz az első órájuk 

az iskolában.  

Azoknak pedig, akik szintén 2 éve készülnek, de vasárnap jártak eddig a 

fél10es szentmise után felkészítőre, azok számára ugyanúgy folytatódik a 

közvetlen felkészület a szentsége vételére. 

5. Templomunk búcsúját (Szent Kereszt ünnepét) két hét múlva 

vasárnap, szeptember 17-én tartjuk. 

6. Szeptember 8-án, most pénteken Kisboldogasszony, azaz Szűz 

Mária születésének ünnepe lesz.  
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Évközi 22. vasárnap 

Ettől az időtől kezdte Jézus jelezni a tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell 

mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg 

kell, hogy öljék, és harmadnapra föl kell támadnia. Péter erre félrehívta őt, és 

kezdte lebeszélni: „Távol legyen ez tőled, Uram! Ez nem történhet meg 

veled.” Ő azonban elfordult és azt mondta Péternek: „Távozz előlem, Sátán! 

Botrány vagy nekem, mert nem Isten dolgaival törődsz, hanem az 

emberekével!” Akkor Jézus azt mondta a tanítványainak: „Ha valaki utánam 

akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl a keresztjét és kövessen engem. 

Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét 

énértem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot 

megszerzi is, de az élete kárt szenved? Vagy mit adhat az ember cserébe a 

lelkéért? Mert az Emberfia eljön angyalaival Atyja dicsőségében, és akkor 

megfizet majd mindenkinek aszerint, amit cselekedett.” 
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Útravaló 

Jöjj el Szentlélek Úristen, igazság és szeretet Lelke, 

adj nekünk jó lelket, kedvet, szorgalmat és kitartást 

ahhoz a munkához, amelyre meghívtál! 

Világosítsd meg értelmünket, 

hogy a természetben és az emberi életben 

fölfedezzük a Teremtő Atya nagy szándékait! 

Nevelj és alakíts bennünket, 

hogy egész életünkben alkalmasak legyünk 

az igazság szolgálatára, 

és így kiérdemeljük az örök élet jutalmát 

Krisztus, a mi Urunk által! Ámen. 

A váci piarista gimnáziumban minden nap, az első órán közösen imádkoztuk 

el ezt a Szentlélek-hívó fohászt. Amikor közeledik a tanévkezdés, kettős 

érzés keríti hatalmába az embert: egyrészt kíváncsiság (mi történt a 

többiekkel a nyáron, miben fogok okosodni az elkövetkező évben, milyen 

élményeket, barátságokat szerzek), másrészt egyfajta szorongás, amit a 

közös „de hamar elment ez a nyár, fenébe az iskolával, majd valahogy ezt is 

túléljük” gondolatokkal fejezünk ki.  

Általában ha egy ember elkezd panaszkodni, nagyon hamar talál maga mellé 

társakat, s számtalan esetben ebben megtaláljuk a gyors közös hangot. Isten 

nem túlélésre álmodott meg bennünket, hogy azt a néhány évtizedet éljétek 

túl, aztán várlak haza. Ő teremtő, vele közösen álmodó, Isten országát építő 

társainak hívott meg minket. Jézus, amikor a világba eljött, nem kritizálta az 

emberiséget, hogy „hát ezek nem is vártak, egy rongyos barlangba, minden 

összkomfort nélkül kellett a világra jönnöm, inkább visszatérnék hozzád a 

mennybe”. Jézus a szeretetét nem jutalomként osztogatta, nem érdekből 

adogatta, hanem orvosságként. Nem bírálni, észt osztani jött közénk, hanem 

gyógyítani a betegeket, megerősíteni a megtört szívűeket… Közülünk ki ne 

szorulna rá Isten ezen szeretetére??? Közös családi elhatározás lehetne, hogy 

az idén valóban szeretnénk egymás számára másik Jézus lenni. Hogyan 

induljunk el az úton? Néhány egyszerű ötlet kezdésnek:  

1. egymás megdicsérésével (jó a hajad, finom volt a tízórai…) 

2. bátorításával (de ügyes vagy, képes vagy rá, menni fog…) 

3. s nem feledkezünk meg arról, hogy megköszönünk mindent. 

Az élet igéje szeptemberben 

„Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen.” 

Tagadhatatlan, hogy mindenkinek megvan a maga keresztje: a fájdalom 

különböző formái részét képezik az emberi életnek, mégis úgy tűnik, 

érthetetlen számunkra, és ellenkezik a boldogság iránti vágyunkkal. Jézus 

pedig megtanít, hogy éppen ebben fedezzünk fel egy váratlan fényt. Olyan 

ez, mint amikor néha belépünk egy templomba, és felfedezzük, milyen 

csodálatos és ragyogó üvegablakai vannak, melyeken kívülről nem látszik 

semmi szépség. 

Ha Jézust akarjuk követni, Ő azt kéri, hogy teljes mértékben fordítsuk meg 

az értékrendünket, mozdítsuk ki önmagunkat világunk középpontjából, és 

utasítsuk vissza a személyes érdekérvényesítés logikáját. Azt ajánlja, hogy 

jobban figyeljünk oda mások szükségleteire, mint a sajátunkra, hogy 

próbáljunk minden erőnkkel örömet szerezni másoknak, úgy, mint Ő, aki 

egyetlen alkalmat sem szalasztott el, hogy bátorítsa és reménnyel töltse el 

azokat, akikkel találkozott. Az önzésünktől való megszabadulás útján 

elindulhatunk emberségünk kiteljesedése felé, és ebben a szabadságban 

megtalálhatjuk személyiségünk teljes megvalósulását. 


