
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfőn  15.30 Felsős ifjúsági hittan 

  19.00 Fiatal házasok csoportja 

Szerdán  18.30 Felnőtt katekézis 

Pénteken 18.00 Nagyobbak ifjúsági csoportja 

 

Hirdetések 

1. Lányok-asszonyok kirándulás lesz 2015. október 10-én 

Péliföldszentkeresztre. Részletek a hirdetőtáblán, jelentkezni a 

sekrestyében, vagy Sági Anikó/ Lipóczki Erzsike testvéreinknél lehet 

 

2. Október 1-től, vagyis a héten csütörtöktől átállunk a téli 

miserendre templomainkban, tehát 

a kápolnában az esti szentmisék 18 óra helyett 17-kor  

a templomban 19 óra helyett 18-kor kezdődnek 

 

3. A héten elsőpéntek lesz, vagyis reggel 7 és 18 órakor lesznek 

szentmisék a templomban. Ezen a napon meglátogatjuk betegeinket. 

 

4. Október 1-től változik az irodai nyitva tartás is a plébániánkon! 

  

5. Október 3-án, jövő hét szombaton lesz a nagymarosi ifjúsági 

találkozó, amelyre közösségileg mennénk a 7:48-as vonattal. A találkozó 

témája az elköteleződés. Hívunk mindenkit szeretettel! 

 

6. Október 4-én, tehát jövő vasárnap 16 órakor lesz az óvodások 

Mária köszöntése itt a templomban. 
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Szentírás vasárnapja 

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben 

magatokat csaljátok meg.” (Jakab 1,22)  

A Biblia görög szó, azt jelenti: könyvek. Mi, katolikusok 

Szentírásnak nevezzük, ami kifejezőbb, hiszen nem egy emberi irodalmi 

alkotásról van szó, hanem a Szent Isten szól hozzánk a Biblián keresztül. 

Isten a szerzője ezeknek az Írásoknak, de gondolatait emberi szavakkal, 

emberi szerzőkön keresztül adja át az egész emberiségnek, ők a szentírók. 

A Szentlélek hatása alatt, az ő sugalmazására írták le az Ő tévedhetetlen 

üzenetét. Isten nem szándékozott üzenetet adni nekünk 

természettudományos kérdésekben, ezért aki például a Biblia alapján 

természettudományos tényként állítja, hogy Isten hat nap alatt teremtette a 

világot, az félreérti Isten mondanivalóját, hisz Ő csak hit és erkölcs 

dolgában akar hozzánk beszélni a Szentírásban, a Biblia ebben 

tévedhetetlen.  
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Amikor a Teremtés könyve hat nap keretében felsorol minden 

létezőt, s egyenként kijelenti, hogy az jó, az ember teremtésénél pedig 

szinte extatikus örömmel felujjong és megállapítja, hogy az nagyon jó, 

azzal Isten mindössze annyit akart elmondani, hogy a világ és az ember 

nem az ősrobbanás, vagy a vak véletlenek terméke, hanem Isten 

szeretetből, örökre akarta. Szüleid csak egy gyereket akartak, azt sem 

tudták, fiú leszel-e vagy lány, Isten viszont Téged akart, öröktől fogva. A 

Szentírás mindent elmondott nekünk arról, hogy mit higgyünk (hit) és 

hogyan éljünk (erkölcs), hogy boldogok legyünk. Feltárta, hogy mit 

higgyünk arról, hogy ki Ő és milyen hozzánk, mi lesz velünk a halál után, 

honnan és hová tart az életünk, s mi értelme van ennek az egésznek.  

A Szentírás Isten szerelmes levele hozzád. Egyetlen célja volt, 

hogy velünk bensőséges kapcsolatba lépjen. Vágyódsz megtapasztalni 

Isten bensőséges szeretetét? Ezzel a vággyal vedd kézbe az Ő Igéjét 

naponta, s megtapasztalod. „Aki nem ismeri a Szentírást, nem ismerheti 

Krisztust” (Szent Jeromos). Jézusról nem külső információkat szerzünk, ha 

hittel befogadjuk igéit, hanem saját életébe merít el, hasonlóvá tesz minket 

magához és átformál. A napi Szentírásolvasás hatására tett bármilyen apró 

kis elhatározás olyan, mint a minden nap sziklára hulló vízcsepp: az évek 

hosszú sora alatt még a sziklát is kivájja, átformálja. Engeded-e, hogy Isten 

szava átformálja életedet? 

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben 

magatokat csaljátok meg.” (Jakab 1,22)  

 

 

Heti szentjeink 

Szeptember 29. Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalok ünnepe  

Neveiknek jelentése a következő: Mihály (Ki olyan, mint az Isten?), 

Gábor (Isten embere), Rafael (Isten meggyógyított). Az angyalok 

üdvözült, tiszta szellemi lények, Isten küldöttei, akik nevüket sajátos, rájuk 

bízott feladatuk alapján kapták. Közismert fohászunk, amelyet a 

hétköznapi szentmiséink után is elimádkozunk: „Szent Mihály arkangyal, 

védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy 

oltalmunk! Esedezve kérjük: Parancsoljon neki az Isten! Te pedig, mennyei 

seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére 

körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! 

Ámen.” 

Szeptember 30. Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító 

347-ben született Dalmáciában. Nagyon jó szellemi képességekkel 

felruházott, de ugyanakkor fegyelmezetlen, lobbanékony és nagyon 

érzékeny fiatalember volt. Bár szülei keresztények voltak, ő csak 20 éves 

korában keresztelkedik meg. Nagy hatással volt rá a szerzetesek világa, így 

belátva saját nehéz természetét, s a Szentírás iránti szenvedélyét, 

remeteségbe vonult. Ezen az időszak alatt bővítette tanulmányait a 

Bibliával kapcsolatban, s megtanult héberül. A későbbiekben részt vett a 

381-es konstantinnápolyi zsinaton, valamint Damazusz pápa titkára lett. 

Élete főműve a Vulgata (amely elterjedtet jelent), ami az egész, eredeti 

Szentírás latin fordítása.  

Október 1. Lisieux-i Szent Teréz szűz és egyháztanító 

Kármelita szerzetes, a „kis út” lelkiségének megálmodója. Ennek 

lényege, hogy bízott a benne élő belső gyermekben, s nem a hibákra vagy 

a bűnökre koncentrált, hanem nagyobb teret engedett Isten szeretetének a 

szívében. Földi életében viszonylag sok fizikai szenvedésnek volt kitéve, s 

fiatalon, mindössze 24 évesen halt meg. Kis Szent Teréz szüleit mint 

házaspárt a pápa idén októberben avatja szentté. 


