
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfőn  15.30 Felsős ifjúsági csoport 

18.00 Bibliaóra 

Szerdán  18.30 Felnőtt katekézis 

Pénteken 18.00 Gimnazisták, egyetemisták ifjúsági csoportjax0 

Hirdetések 

1. 2015. szeptember 29-én, életének 86. évében elhunyt Szeleczki Imre 

atya. Október 8-án, csütörtökön a 10 órai szentmisében imádkozunk 

érte, majd a Csengettyűs temetőben helyezzük testét örök nyugalomra.  

2. Október minden évben a rózsafüzér hónapja. Igyekezzünk egy tizedet 

minden nap elmondani akár egyénileg, akár közösségileg/családilag. 

3. Megváltozott az irodai ügyintézés ideje a plébániánkon: 

hétfőtől csütörtökig 9-13 óráig,  

pénteken 13-17 óráig van fogadási idő 

4. Október 8-án, csütörtökön Magyarok Nagyasszonya, 11-én vasárnap 

lesz a Széchenyi úti kápolnánk búcsúja. 

5. Október 11-én lesz az elsőáldozásra készülők befogadása a fél10-es 

szentmise keretében. Kérjük a szülőket, hogy segítsenek 

gyermekeiknek a megfelelő ige és a kezes kiválasztásában. 

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

Péliföldszentkeresztre. Részletek a hirdetőtáblán, jelentkezni a 

sekrestyében, vagy Sági Anikó/ Lipóczki Erzsike testvéreinknél lehet 

A Szentatya október havi imaszándéka 

Egyetemes: Hogy megszűnjék az emberi személy áruként való kezelése, 

mint a rabszolgatartás modern formája 

Evangelizációs: Hogy a kisázsiai kontinens keresztény közösségei 

misszionárius lelkülettel hirdessék az evangéliumot mindazoknak, akik arra 

várnak 
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Évközi 27. vasárnap 

A vasárnapi evangélium: 

„A farizeusok is odamentek Jézushoz és megkérdezték: „El szabad-e 

a férjnek bocsátania a feleségét?” Próbára akarták ugyanis tenni. De ő 

kérdéssel válaszolt: „Mit parancsolt nektek Mózes?” „Mózes megengedte, 

hogy válólevelet írva elküldjük az asszonyt” – felelték. Jézus folytatta: 

„Szívetek keménysége miatt írta ezt a parancsot. De Isten a teremtés 

kezdetén férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a 

feleségéhez ragaszkodik, és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve többé már 

nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten összekötött, azt ember ne 

válassza szét.” Otthon tanítványai ismét efelől kérdezgették. Ezt válaszolta: 

„Aki elküldi feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el ellene. Ha 

pedig a feleség hagyja el férjét és máshoz megy, házasságot tör.”
 

Kisgyerekeket hoztak hozzá, hogy érintse meg őket. De a tanítványok 

elutasították őket. Amikor Jézus észrevette, helytelenítette. „Hagyjátok – 

mondta –, hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, ne akadályozzátok őket, hisz 

ilyeneké az Isten országa.” 

http://www.cegled-plebania.net/
mailto:szecsodi.peter@vaciegyhazmegye.hu


Útravaló  

Minden vasárnapnak van egy központi üzenete, amely által Isten 

megszólít bennünket igéje által. Ezt a mai vasárnapunkra így 

fogalmazhatjuk meg: Isten eredendő terve az emberrel. Ez vonatkozik a 

házasságra és a családra, de vonatkozik a teremtett világra, a keresztények 

egységére, a gazdasági életre, és sorolhatnánk az élet minden más területét 

is. Istennek van egy csodálatosan szép terve az emberről (az egyénről is és a 

közösségről is) és ezt a boldogító tervet mi újra és újra tönkre tesszük. Ezzel 

persze nem Istennek ártunk, hanem mindig önmagunknak. Isten pedig, mint 

a tökéletes tervező, mindig újra tervez. Az első bűnnel elkezdődött az ember 

tervezése, amikor függetlenítette magát Istentől, és a saját törvénye szerint 

kezdett élni. Az ószövetségben kezdi visszavezetni a helyes útra a választott 

népet, de az mindig letér erről az útról.  

Végtelen szeretetében Fiát küldi hozzánk, akiben helyreállítja az 

eredendő tervet. De ez nem a világ megváltoztatását eredményezi, hanem a 

megváltását. Mert mindaz, aki benne él, az új teremtmény. Jézus 

Krisztusban áll helyre Isten örök, boldogító terve. Olyan fájdalmas, hogy 

sokszor éppen a keresztények nem ismerik föl, hogy Isten ránk vonatkozó 

terve a tökéletes. Nyugodtan letérnek az útról azzal a mentséggel, hogy ez 

nem nagy bűn. És még akkor sem változtatnak, amikor Jézus szavát hallják: 

„Én vagyok az út, igazság, élet”. Ma mindegyikünknek azt mondja Jézus: 

engedj be az életedbe, hogy helyreállítsam benned Isten örök tervét! 

Mindenkinek bátor lelket, hogy kimondjuk a személyes IGENÜNKET Isten 

csodálatos tervére! 

 

Heti szentjeink 

Október 6. Chartreuse-i Szent Brúnó áldozópap 

Kölnben született 1035-ben nemesi családban. Tanulmányait Reimsben, 

Párizsban folytatta, majd hazatérve pappá szentelték. Érseke halála után az 

újabb érseke visszaéléseivel nem tudott megbékélni, s menekülnie is kellett. 

Magányos élet után vágyódott, így hat társával 1084-ben elvonult a 

Chartreuse melletti rengetegbe, ahol társaival megalapítja a karthauziak 

rendjét. 1090-ben volt tanítványa, II. Orbán pápa segítségére siet Rómába, 

de sohasem tudta megszokni az ottani zajt. Végül a squillacei 

egyházmegyében megkapja a La Torre vadont, ahol újabb kolostort alapít. 

Jelmondatuk: „A kereszt áll, miközben a világ forog” 

Október 7. Rózsafüzér Királynője 

A Spanyolországból kiinduló ünneplés a törökök ellen a Lepantónál aratott 

győzelem révén (1571. október 7.) terjedt el. V. Piusz pápa a rózsafüzért 

imádkozta az ütközet sikeréért, s ennek évfordulóján rendelte el a 

Győzedelmes Boldogasszony ünneplését.  

Október 8. Magyarok Nagyasszonya 

Szent István király 1038-ban halála előtt felajánlotta az országot Szűz 

Máriának, a mi Nagyasszonyunknak. XIII. Leó pápa engedélyezte a külön 

ünnepet népünk számára. Máriának felajánlott nemzet vagyunk, Mária 

közbenjárását kérjük és tapasztaljuk életutunkon. Köszönjük meg ezt 

Istennek a mai napon. 

 


