
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő   15.15 Szent László fiúkör (5-8. osztály) 

19.00 Fiatal házasok 

 Kedd  18.00 Haladó katekumen 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

Csütörtök 19.30 Kezdő katekumen 

Péntek  14.45 Felsős ifjúsági csoport (szentségekre is készülő) 

18.00 Gimnazista ifjúsági csoport 

            Egyetemista csoport 

Szombat 8.00 Egyházközségi kirándulás 

Hirdetések 

1. A mostani vasárnapon Magyarok Nagyasszonya ünnepe van, 

amely egyben a Széchényi úti kápolnánk búcsúja is. 

2. A mai vasárnap délután a Magyarok Nagyasszonya Óvoda 

óvodásai énekkel, imával, virággal köszöntik Szűz Máriát 16 órától 

itt a templomban. Szeretettel hívunk mindenkit! 

3. Jövő hét szombaton egyházközségi kirándulásra megyünk. Reggel 

7.45kor találkozunk a templom előtt, a busz 8kor indul. Este pedig 

19 óra körül érkezünk vissza. További részletek a hirdetőtáblán 

olvashatóak, illetve Sági Anikónál (30/430 2497). 

4. A reformáció hete programsorozat október 16-ától 22-éig tart, 

amelynek a házigazdái 17-én, kedden 18 órától mi leszünk itt a 

templomban. Részletek a hirdetőtáblán találhatóak.  

5. Szeretettel hívjuk az október 22-én elsőáldozó gyerekek szüleit egy 

megbeszélésre, a plébániára most pénteken (október 13-án) 17 órára. 
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Magyarok Nagyasszonya ünnep 

De amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól 

született, és a törvény alattvalója lett, hogy azokat, akik a törvény alatt 

voltak, megváltsa, és elnyerjük a fogadott fiúságot. Mivel pedig fiak 

vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét szívünkbe, aki azt kiáltja: „Abba, 

Atya!” Tehát többé nem vagy már szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, akkor 

örökös is az Isten által. (Galata levél) 

 

Isten pedig a hatodik hónapban elküldte Gábriel angyalt Galilea városába, 

amelynek Názáret a neve, egy szűzhöz, aki el volt jegyezve egy férfival. A 

neve József volt, Dávid házából, a szűz neve meg Mária. Bement hozzá az 

angyal, és így szólt: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.” 

(Lukács evangéliuma) 

 

Útravaló 

Isten a bűnbeesés után az embert nem hagyja magára, hanem örök terve van 

arra az esetre, ha elbukná a próbát. A Teremtés könyvének harmadik 
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fejezetében szerepel egy ígéret, hogy lesz egy asszony, akinek a gyermeke 

legyőzi a sátánt, aki által újra megnyílik a Paradicsom kapuja mindenki 

számára. Ezen isteni jövendölés Máriában teljesül, ő fogja világra hozni 

Jézust, aki utunkká és életünkké válik.  

Mária tudta mire mond igent, amikor Gábor angyal meglátogatta, s ismerte 

az ezzel járó következményeket is. Mégis Ő felajánlja magát Istennek, mint 

egy fehér lap, amire Isten azt írhat, amit akar. Mária teljes magányt élt át. 

Kinek tudja megmagyarázni azt, ami történt vele, ki fog hinni neki, hogy 

szűzen fogant? Bizonyára ismerte mi van a törvényben, vagyis ha a lány 

házasságkötéskor nem érintetlen, az apai ház kapuja elé vezetik, és 

városának 5 férfitagja agyonkövezi.  

Hinni annyit tesz, mint előremenni azon az úton, ahol minden útjelző tábla 

azt mondja: vissza! vissza! Hinni annyit tesz, mint olyat tenni, ami miatt 

teljesen az abszolút karjaiba veted magad. Hitt, mielőtt bármilyen 

megerősítést kapott volna a dolog megtörténtéről. Mária örömmel mondta ki 

Istennek a maga igenjét. A „fiat”, vagy „legyen” az eredetiben óhajtó 

módban áll. Nem egyszerűen beletörődő elfogadást, hanem élő vágyat fejez 

ki, mintha ezt mondaná: „Egész lényemmel én is kívánom azt, amit Isten 

kíván. Teljesedjék be hamarjában az, amit akar”. Mi hányszor lehajtott 

fejjel, összeszorított fogakkal, rosszul titkolt beletörődéssel mondjuk: „ha 

már nem lehet kikerülni, hát legyen meg a te akaratod!” Mária megtanít rá, 

hogy másként mondjuk, mivel tudjuk, hogy Istennek felénk irányuló 

akarata, végtelenül szebb minden saját tervünknél. 

Ennek a legyennek a fényében fogadja el a betlehemi körülményeket, a 12 

éves Jézust megszólalását a templomban, férjének az elvesztését időközben, 

Fiának az elutasítottságát az emberek részéről, a kereszt alatt való állást 

(minden ígéret látszólag semmivé foszlik) 

Kit szeretek inkább: az ajándékot vagy az ajándékozót? (777blog.hu-ról) 

Nagyon szeretem az ajándékokat és a meglepetéseket, felém így a 

legkönnyebb a szeretetet kifejezni. De igazán ilyenkor sem az ajándék vagy 

a meglepetés érdekel, hanem az, akitől kapom. Látom, hogy azért adja, mert 

szeret, és fontos vagyok számára. Érdekes látni, hogy Isten mindenkihez a 

saját nyelvén beszél, én sokszor tapasztalom, hogy elhalmoz a szeretetével. 

Az életem során már annyi ajándékot kaptam Tőle, hogy a hála egyre csak 

nőtt és nőtt a szívemben. 

Majd történt valami. A szeretetemet elkezdtem egyre inkább ezekhez az 

ajándékokhoz kötni.  Legyen ez egy lelki adomány, barátságok, vagy az 

élet bármely területe. Ha az egyik sérülést szenvedett, vagy a vágyott dolgot 

nem kaptam meg, esetleg várni kellett rá, elfogott a kétségbeesés.  Úgy 

éreztem, hogy Isten mégsem szeret…hiszen megvon tőlem dolgokat. Majd 

szépen lassan megértette velem, hogy ez nem így működik: Ő egy jóságos 

Atya, és sokszor egy édesapa nem azzal segít többet, ha megadja a 

gyermekének, amire vágyik, hanem ha nemet mond rá, mert ezáltal 

fejlődik a jelleme. Most már azért is nagyon hálás vagyok, hogy bizonyos 

dolgokat nem kaptam meg. 

Körülbelül egy fél évvel ezelőtt azonban fordulópont következett. Jézus az 

életem több területén is kihúzta a biztos talajt a lábam alól, és mintha nem 

lett volna elég a saját nehézségeimmel való megküzdés, olyan 

élethelyzetekkel találkoztam, amelyeket nem tudtam feldolgozni. És Ő 

hagyta ezt. Nem értettem Istent. Lázadtam és vádoltam. Könyörögtem, 

hogy adjon választ. De nem tette. Csendben maradt. Viszont a kétségek 

között végig mellettem volt, még akkor is, amikor én eltaszítottam. 

Majd egy kérdés egyre hangosabb lett bennem: Mit szeretek inkább: az 

ajándékot, vagy az Ajándékozót? A kérdés egyre nyugtalanítóbb lett. 

Csak akkor ragaszkodom Istenhez és tartok ki mellette, ha a körülményeim 

ezt megengedik? Ha teljesíti minden kívánságomat? Ha elhalmoz? Ha 

látom, hogy a szolgálat, amit Érte végzek, sikerrel jár? 


