
Közösségi alkalmaink a héten 

Péntek  14.45 Szent Teréz lány-kör (5-8. osztály) 

18.00 Gimnazista és egyetemista ifjúsági csoport 

 Szombat  9.30 Ministránsfoglalkozás (kéthetente lesz) 

Hirdetések 

1. A héten elsőpéntek lesz, reggel 7 és este 18 órakor lesznek szentmisék 

a templomban. Ezen a héten meglátogatjuk betegeinket! 

2. Szeptember 14-én 15.30tól lesz a harmadik éve elsőáldozásra készülő 

gyerekek második szentgyónása. Akiknek ez az időpont nem jó, azok 

számára szombaton 9 órától lesz még lehetőségük, de mindenképpen 

jelezzék a hitoktatók felé, mikor jönnek. 

3. Szeptember 16-án lesz templomunk búcsúja, Szent Kereszt 

felmagasztalásának az ünnepe. 

4. A plébánia különféle csoportjai majd csak a második héten indulnak, 

amelyekről majd a jövő héten lesznek hirdetéseink. A kezdő 

katekumen idén is indul, az első alkalom szeptember 13-a 

csütörtök este 19.30 a plébánián. Ide azokat a felnőtteket várjuk, akik 

szeretnének a keresztség, vagy az Eucharisztia szentségére felkészülni, 

illetve akik talán már bérmálkoztak, de hitüket szeretnék egységben 

látni és elmélyíteni. Ismerőseink között nézzünk szét!  

5. Előre jelezzük, hogy a felsős fiúkör hétfőn 15 órától; a felsős leánykör 

pénteken 14.45 órától; a gimnazisták és egyetemisták csoportjai 

párhuzamosan pénteken 18 órától; a ministránsfoglalkozás kéthetente 

szombaton fél10től lesznek. Kérjük a szülőket, hogy eszerint alakítsák 

gyermekeik külön óráit, hiszen a keresztény közösséghez való tartozás 

elengedhetetlen a lelki növekedésükhöz, valamint Isten országának 

építéséhez. Érezzük át ebben is keresztény szülői felelősségünket. 
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Évközi 22. vasárnap 

Ekkor köréje gyülekeztek a farizeusok, és néhány írástudó, aki 

Jeruzsálemből jött. Ezek azt látva, hogy tanítványai közül egyesek 

közönséges, azaz mosdatlan kézzel esznek kenyeret, morgolódtak. Mert a 

farizeusok és általában a zsidók, hacsak kezüket gyakran nem mossák, nem 

esznek, követve a régiek hagyományait. Ha a piacról jönnek, nem esznek, 

amíg meg nem fürdenek; és sok egyéb dolog van, amit hagyományaik szerint 

meg kell tartaniuk: a poharak és korsók, a rézedények és ágyak mosását. 

Megkérdezték tehát őt a farizeusok és írástudók: „Miért nem élnek 

tanítványaid a régiek hagyománya szerint, miért esznek kenyeret közönséges 

kézzel?” Ő ezt felelte nekik: „Helyesen jövendölt rólatok Izajás, képmutatók, 

amint írva van: Ez a nép ajkával tisztel engem, de a szíve távol van tőlem. 

Pedig hiába tisztelnek, ha emberi tudományt és parancsokat tanítanak. Mert 

Isten parancsát elhagyva az emberek hagyományait tartjátok, a korsók és 

poharak mosását, és sok egyéb ezekhez hasonló dolgot cselekedtek.” Ezután 

ismét magához hívta a tömeget, és azt mondta nekik: „Hallgassatok rám 

mindnyájan és értsétek meg: Semmi, ami kívülről megy be az emberbe, nem 

teheti őt tisztátalanná, hanem ami az emberből kijön, az szennyezi be az 
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embert. Mert belülről, az emberek szívéből erednek a gonosz gondolatok, 

paráznaságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések, kapzsiság, gonoszság 

és csalárdság, kicsapongások, irigység, káromkodás, kevélység és 

esztelenség. Mindez a rossz belülről származik, és beszennyezi az embert.” 

Útravaló 

Jöjj el Szentlélek Úristen, igazság és szeretet Lelke, 

adj nekünk jó lelket, kedvet, szorgalmat és kitartást 

ahhoz a munkához, amelyre meghívtál! 

Világosítsd meg értelmünket, 

hogy a természetben és az emberi életben 

fölfedezzük a Teremtő Atya nagy szándékait! 

Nevelj és alakíts bennünket, 

hogy egész életünkben alkalmasak legyünk 

az igazság szolgálatára, 

és így kiérdemeljük az örök élet jutalmát 

Krisztus, a mi Urunk által! Ámen. 

A váci piarista gimnáziumban minden nap, az első órán közösen imádkoztuk 

el ezt a Szentlélek-hívó fohászt. Amikor közeledik a tanévkezdés, kettős 

érzés keríti hatalmába az embert: egyrészt kíváncsiság (mi történt a 

többiekkel a nyáron, miben fogok okosodni az elkövetkező évben, milyen 

élményeket, barátságokat szerzek), másrészt egyfajta szorongás, amit a 

közös „de hamar elment ez a nyár, fenébe az iskolával, majd valahogy ezt is 

túléljük” gondolatokkal fejezünk ki.  

Általában ha egy ember elkezd panaszkodni, nagyon hamar talál maga mellé 

társakat, s számtalan esetben ebben megtaláljuk a gyors közös hangot. Isten 

nem túlélésre álmodott meg bennünket, hogy azt a néhány évtizedet éljétek 

túl, aztán várlak haza. Ő teremtő, vele közösen álmodó, Isten országát építő 

társainak hívott meg minket. Jézus, amikor a világba eljött, nem kritizálta az 

emberiséget, hogy „hát ezek nem is vártak, egy rongyos barlangba, minden 

összkomfort nélkül kellett a világra jönnöm, inkább visszatérnék hozzád a 

mennybe”. Jézus a szeretetét nem jutalomként osztogatta, nem érdekből 

adogatta, hanem orvosságként. Nem bírálni, észt osztani jött közénk, hanem 

gyógyítani a betegeket, megerősíteni a megtört szívűeket… Közülünk ki ne 

szorulna rá Isten ezen szeretetére??? Közös családi elhatározás lehetne, hogy 

az idén valóban szeretnénk egymás számára másik Jézus lenni. Hogyan 

induljunk el az úton? Néhány egyszerű ötlet kezdésnek:  

1. egymás megdicsérésével (jó a hajad, finom volt a tízórai…) 

2. bátorításával (de ügyes vagy, képes vagy rá, menni fog…) 

3. s nem feledkezünk meg arról, hogy megköszönünk mindent. 

Az élet igéje szeptemberben 

„Fogadjátok szelídséggel a belétek oltott tanítást, ez képes megmenteni 

lelketeket.” 

Chiara ezt javasolta 1992-ben: „Jézusban mély egység figyelhető meg a 

mennyei Atya iránti szeretete és az emberek, a testvérei iránt megnyilvánuló 

szeretete között. A legnagyobb összhangban volt a tanítása az életével. Ez 

mindenkit lenyűgözött és vonzott. Nekünk is ilyennek kell lennünk. 

Gyermeki egyszerűséggel kell Jézus szavait befogadnunk és a maguk 

ragyogó tisztaságában, erejében, radikalitásában életre is kell váltanunk; 

hogy olyan tanítványai lehessünk, amilyennek ő akar, vagyis ugyanolyanok, 

mint a mesterünk: megannyi Jézus szerte a világban. Lehet ennél szebb és 

nagyobb kaland az életünk?” 


