
Közösségi alkalmaink a héten 

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

17.00 Bibliaóra 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

Péntek  14.45 Felsős ifjúsági csoport (szentségekre is készülő) 

18.00 Gimnazista ifjúsági csoport 

            Egyetemista csoport 

Szombat 9.30 Ministráns-foglalkozás 

Hirdetések 

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

elsőáldozása.  Ne feledkezzünk el arról, hogy: 

Előtte való nap, szombaton, fél9-től várjuk őket harmadik 

szentgyónásuk elvégzésére.  

Kérjük a gyerekeket és a szülőket, hogy a vasárnapi szentmise előtt 

legalább negyed órával érkezzenek meg a tiszta ruhával a plébániára.  

2. 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.  

3. Jövő hét vasárnap missziós vasárnap lesz. A perselyadományokat 

a missziók javára fogjuk továbbítani.  

4. Kérjük azokat, akik új síremlékük megáldását kérik, 

jelentkezzenek a sekrestyében, vagy a plébánia irodájában (név, 

sírhely, telefonszám megadásával).  
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Évközi 28. vasárnap 

Ezután Jézus újra beszélni kezdett, és ismét példabeszédekben szólt 

hozzájuk: Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki menyegzőt 

készített fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják el a meghívottakat a 

menyegzőre, de azok nem akartak eljönni. Ekkor más szolgákat küldött 

ezekkel a szavakkal: Mondjátok meg a meghívottaknak: Íme, a lakomát 

elkészítettem, ökreimet és hizlalt állataimat levágtam, minden készen van. 

Jöjjetek a menyegzőre. De azok nem törődtek vele. Elmentek, egyik a 

földjére, a másik az üzlete után, a többiek pedig megragadták a szolgáit, 

gyalázatokkal illették és megölték. Haragra gerjedt erre a király, s elküldte 

hadseregét. A gyilkosokat elpusztította, a városukat pedig felégette. Azután 

azt mondta a szolgáinak: A menyegző ugyan kész, de a meghívottak nem 

voltak rá méltók. Menjetek hát ki a bekötő utakra, s akit csak találtok, 

hívjátok a menyegzőre. A szolgák kimentek az utakra és összegyűjtöttek 

mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, s a menyegzős 

ház megtelt vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megnézze az 

asztalnál ülőket, észrevett ott egy embert, aki nem volt menyegzős ruhába 

öltözve. Azt mondta neki: Barátom, hogyan jöttél be ide menyegzős ruha 
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nélkül? Az nem szólt semmit. Erre a király azt mondta a felszolgálóknak: 

Kötözzétek meg kezét-lábát és dobjátok ki őt a külső sötétségre. Lesz majd 

ott sírás és fogcsikorgatás! Mert sokan vannak a meghívottak, de kevesen a 

választottak. 

Útravaló 

XIX. század nagy francia szentje, Charles de Foucald trappista szerzetes. 

Fiatalkorában rendkívül sokat mulatozott, rengeteg pénzt elkártyázott a 

családi kasszából, mindenféle szerelmi ügyekbe keveredett, emiatt a szülei 

már azon voltak, hogy kitagadják otthonról, több szégyent ne hozzon már a 

családra. Önkéntesként Algériában harcolt, halált megvető bátorsággal az 

első sorokban küzdve, mély vágya volt arra, hogy hősi halált halhasson 

meg, de nem sikerült. Eközben többször átszökik Marokkóba, s miközben 

ott tartózkodik, elkezdi csodálni az arabok mély hitét (keresztény nevelést 

kapott, de magát ekkor ateistának tartja).  

Nem tudta felfogni, mi késztet egy muszlimot arra, hogy naponta ötször 

letérdeljen és imádkozzon. Az éjszakáit igen gyakran a szabad ég alatt 

töltötte, kezdett a szíve megmozdulni, felfedezte az Isten jelenlétét a 

világban, az életében. Az egyik hajnalban Karácsony előtt a gyóntatószék 

előtt egy szimpatikus atya állt, odament hozzá. Szeretné Foucald, ha az atya 

felelne az ő őszinte kérdéseire, de ő inkább a gyóntatóba hívta be. Nagy 

nehezen rászánta magát, s közel egy óráig mesélte el az életét, csalódásait, 

fájdalmait, s mikor kilépett a fülkéből, érezte, hogy újjászületett, új életet 

kezdett! Elhatározta, hogy életét Istennek szenteli… 

Isten jobban örül egy megtérőnek, mint annak, aki igaznak tartja és hiszi 

magát. Az Atya nem tökéletességet, alkalmasságot vár el tőlem, hanem 

készséget az alakulásra, formálódásra. Sokszor az imádságainkban is 

megtapasztalhatjuk, hogy Őt 90%-ban csupán arra szeretnénk felhasználni, 

hogy a segítségét kérjük ahhoz, amit mi elterveztünk, amire mi vágyódunk. 

Isten álmát és vágyát keresem egyáltalán? Hiszen Ő szomjazik utánam! Meg 

szoktam Tőle kérdezni: mi a terved a velem; mi a vágyad a családommal; az 

egyházközségem szolgálatával; a papjaimmal, akiket küldtél hozzám? Vagy 

a világ fia vagyok, elmerül az itteni örömök és élvezetek mámorában, s 

elfeledkezem arról, hogy zarándok vagyok, úton az Atya háza felé? 

Charles de Foucald – Az önátadás imája 

Atyám, 

rád hagyatkozom, 

tedd velem azt, ami neked tetszik. 

Bármit teszel is velem, 

megköszönöm. 

Kész vagyok mindenre, 

csak akaratod teljesedjék bennem 

és minden teremtményedben. 

Semmi mást nem óhajtok, Istenem! 

Kezedbe ajánlom lelkemet, 

neked adom, Istenem, 

szívem egész szeretetével, 

mert szeretlek téged, 

és a szeretet sürget, 

hogy egészen neked adjam magam, 

hogy fenntartás nélkül 

kezedbe helyezzem életemet, 

határtalan bizalommal, 

mert te vagy az én Atyám! 


