
Közösségi alkalmaink a héten 

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

17.00 Bibliaóra 

 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 csoport 

            Egyetemista csoport 

 Szombat 9.30 Ministráns-foglalkozás 

Hirdetések 

1. Ma van az első szegények világnapja, amelyet idéntől Ferenc 

pápa vezetett be. A mostani perselyadományokat a Karitász 

javára fogjuk továbbítani. 

2. A következő vasárnap lesz Krisztus Király főünnepe, az évközi 

idő utolsó vasárnapja. Jövő szombaton 17 órától 

szentségimádást tartunk a templomban, országos szinten 

csatlakozva a 2020-as Eucharisztikus Kongresszus felhívásához. 

3. Előre hirdetjük, hogy a képviselő testületi gyűlés a plébánián 

november 28-án, kedden este 19 órától lesz. 

4. A jövő hét végén, november 24-26ig a Tescoban tartós 

élelmiszert gyűjt a Szent Kereszt Karitász. Aki ott ebben az 

időben vásárol, támogathatja a szegény családokat adományaival.  

5. Kérjük azon testvéreink jelentkezését, akik a templom majdani 

fűtésének előkészítését és megvalósulását levezényelnék. 
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Évközi 33. vasárnap – Szegények világnapja 

Úgy lesz akkor, mint amikor egy ember arra készült, hogy külföldre menjen. 

Hívta a szolgáit és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a 

másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, mindegyiknek a képessége 

szerint; és elment külföldre. Ekkor rögtön elindult az, aki öt talentumot 

kapott, dolgozott velük, és szerzett másik ötöt. Éppígy az is, aki kettőt 

kapott, szerzett másik kettőt. Az viszont, aki egyet kapott, elment, a földbe 

ásva elrejtette ura pénzét. Sok idő múltán megjött ezeknek a szolgáknak az 

ura és számadást tartott velük. Előállt ekkor az, aki öt talentumot kapott, 

hozott másik öt talentumot, és így szólt: „Uram, öt talentumot adtál nekem, 

nézd, másik öt talentumot nyertem rajta.” Az ura azt mondta neki: „Jól van, 

derék és hű szolga! A kicsiben hű voltál, sokat bízok rád: menj be urad 

örömébe.” Ezután jött az is, aki a két talentumot kapta és így szólt: „Uram, 

két talentumot adtál nekem, nézd, másik két talentumot nyertem rajta.” Az 

ura azt mondta neki: „Jól van, derék és hű szolga, a kicsiben hű voltál, sokat 

bízok rád: menj be urad örömébe.” Végül odajött az is, aki egy talentumot 

kapott, és azt mondta: „Uram, tudom rólad, hogy kemény ember vagy, 

aratsz, ahol nem vetettél, és begyűjtesz onnan is, ahová nem ültettél. Mivel 
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féltem tőled, elmentem és elrejtettem a talentumodat a földbe. Íme, itt van, 

ami a tied!” Az ura azt válaszolta neki: „Te gonosz és lusta szolga! Tudtad, 

hogy aratok, ahol nem vetettem és gyűjtök onnan, ahová nem ültettem. 

Éppen ezért el kellett volna helyezned a pénzemet a pénzváltóknál, hogy 

amikor megjövök, kamatostul kapjam vissza a magamét. Vegyétek hát el tőle 

a talentumot és adjátok annak, akinek tíz talentuma van! Mert mindannak, 

akinek van, még adnak és bővelkedni fog. Attól pedig, akinek nincs, még azt 

is elveszik, amije van. A haszontalan szolgát pedig dobjátok ki a külső 

sötétségre! Lesz majd ott sírás és fogcsikorgatás!” 

Útravaló 

Örökkévalóságra lettünk teremtve – Isten nem megsemmisíteni szeretné 

alkotását… hiszen akkor felmerülhetne, hogy talán hibásat hozott létre, talán 

megbánta már az egészet? Az a kisgyerek is, aki rajzol, megörökít valamit a 

világból. S amikor testvére nevetve szét akarná tépni a papírt, a gyermek 

nem hagyja tönkretenni alkotását, mert az az övé, önmagából ad valamit a 

műve. Mennyei Atyánk ezt a földi világot már 5 milliárd éve formálja, 

alakítja, szépíti – mennyi munka, erőfeszítés van ebben! Hiszen működik, 

kibontakozik a teremtés műve! S a világ, mint egy gyümölcs beérik majd az 

utolsó ítéletkor, Jézus második eljövetelekor.  

Közülünk senki sem választhatta meg, hogy melyik korban, országban, 

milyen családban szülessen meg. Ezek adottságok, akár csak a hajszínünk, a 

tehetségünk, a képességeink. Mindent a Teremtő Atya jósága rendezett el, 

aki bízik bennünk. Nem hibátlan életet kér tőlünk, hanem bátorságot és 

tettrekészséget, hogy valami jót tegyünk Neki. Engedi, hogy hibázzunk, nem 

számonkérni akar, hanem bíztatni, hogy képes vagy rá, ne félj! 

Én hogyan forgatom a talentumaimat, merem kockáztatni? 

Gondolatok a helyes imádságról II. 

A világ egyre gyorsuló ritmusban él, mert az ember fejlődése folytán 

életmegnyilvánulása elevenebb, nyíltabb az észjárása, mozgékonyabb és 

gyorsabban reagál az indítékokra. Ennek következtében a modern ember oly 

világot teremtett magának, amelyben a sebesség állandóan nő. Figyeljük 

csak meg a közlekedés felgyorsulását: ló, vonat, autó, repülő és űrhajó. Vagy 

gondoljunk arra, hogy a klasszikus muzsika ritmusa hogyan fejlődött a 

jelenlegi zene ritmusává. Ez nem okozna nehézséget, ha az így létrejött 

környezet és a mindennapi élet versenye nem igényelne sokkal 

felgyorsultabb ritmust, mint amilyent az ember könnyen el tud viselni.  

A modern élet, a mindennapi kenyérért, a haladásért, a sikerért, hatalomért 

való harc az ember egészséges lehetőségeit messze meghaladva, a gyorsulás 

állandó növekedését követeli. Ezért mindig sietünk, hajszoltak és idegesek 

vagyunk. Ez a túlfeszített állapot megmérgezi az ember egész életét. Az 

ideges feszültség nagyon kellemetlen, nem hagy élni, mert nem engedi, hogy 

élvezzük az életet. Oda vezet, hogy mindig többet akarunk tenni, soha sincs 

időnk, és egyre elégedetlenebbek vagyunk. Nincs békénk. Ez nagy hatással 

van minden emberi kapcsolatunkra is, mert az izgatott, feszült egyénnel nem 

lehet beszélni, sem pedig kellő megértésre jutni. 

A feszült ember tűrhetetlen, kibírhatatlan és túlérzékeny. Nem hallgat meg 

senkit és nem megértő. Fél, hogy megsértik, veszekszik, támad, elzárkózik. 

Rendesen túl sok mindent tesz csak azért, mert nem bírja ki saját magát, és 

menekülni akar saját problémáitól. Egyesek vég nélkül beszélnek, nem 

másokkal való gondolatcsere céljából, hanem hogy feszültségüket 

levezessék. Ezért az idegfeszültség a bűn gyökerének tekinthető, önmagában 

véve nem bűn, de sok bűnt válthat ki. 


