
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő   15.00 Szent László fiú-kör (5-7. osztály) 

Kedd  17.30 Kezdő katekumen 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

 Csütörtök 19.30 Kezdő katekumen 

Péntek  14.45 Szent Teréz lány-kör (5-7. osztály) 

18.00 Gimnazista és egyetemista ifjúsági csoport 

Hirdetések 

1. Szeptember 14-én, jövő pénteken 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. Szeptember 21én, pénteken 17 órától lesz a szülői értekezlet 

ezen gyermekek szüleinek a plébánián, akik most lesznek októberben 

elsőáldozók.  

2. Szeptember 16-án, jövő vasárnap a fél10es szentmisében lesz 

templomunk búcsúja, Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepe. 

3. Szeptember 11én, kedden 17.30tól lesz a fiatal házas, a katekumenek 

és az igekörösök számára közös sütögetés a plébánián. 

4. Az Ars Sacra keretében szeptember 15én, szombaton, a 17 órási 

szentmise után lesz a kápolnát bemutató előadás, amelyre szeretettel 

várunk mindenkit. 
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Évközi 23. vasárnap 

Ezután ismét eltávozott Tírusz vidékéről. Szidonon át a Galileai tengerhez 

ment, a Tízváros határába. Ott odavittek hozzá egy siketnémát, és kérték őt, 

hogy tegye rá a kezét. Félrevitte őt külön a tömegtől, a füleibe dugta ujjait, 

köpött, megérintette a nyelvét, majd föltekintve az égre, fohászkodott, és azt 

mondta neki: „Effeta!”, azaz „Nyílj meg!” Erre azonnal megnyíltak a fülei, 

megoldódott nyelvének köteléke, és rendesen beszélt. Ekkor megparancsolta 

nekik, hogy ezt senkinek se mondják el. De minél jobban tiltotta nekik, annál 

inkább hirdették. Szerfölött csodálkoztak és mondták: „Mindent jól 

cselekedett; a süketeknek visszaadta hallásukat, és szóra bírta a némákat!” 

 

“Szükségünk van megtalálni Istent, de Őt nem találhatjuk meg a zajban és 

nyugtalanságban. Isten a csend barátja. Nézzétek a természetet, ahogy a fák, 

a virágok, a fű csendben növekszik; nézzétek a csillagokat, a Holdat és a 

Napot, ahogy csendben haladnak… Szükségünk van a csendre, hogy 

megérinthessük a lelkeket.” Teréz anya 
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Útravaló 

1. Amit évek hosszú során felépítettél, egy másodperc alatt romba dőlhet. Ne 

törődj vele! Te csak építs. 

2. Ha valakinek segítesz, az emberek haragudni fognak rád. 

Ne törődj vele! Te csak segíts annak, akinek szüksége van rá! 

3. Minden tőled telhetőt tégy meg a világért! Ezért rúgást kapsz cserébe. 

Ne törődj vele! Te csak tedd, ami tőled telik! 

4. Azt a jót, amit ma cselekszel, holnapra elfelejtik. 

Ne törődj vele! Te csak tedd a jót! 

5. A becsületesség, a tisztesség és az igazmondás támadhatóvá tesz. 

Ne törődj vele! Te csak légy becsületes, tisztességes és őszinte! 

6. Az ember ésszerűtlenül gondolkodik, helytelenül cselekszik és önző. 

Ne törődj vele! Te csak szeresd felebarátodat! 

7. Ha jót teszel, azt mások úgy tekintik majd, hogy hátsó szándék vezet. 

Ne törődj vele! Te csak tedd a jót! 

8. Ha céljaid vezérelnek, hamis barátaid és igaz ellenségeid lesznek. 

Ne törődj vele! Te csak kövesd céljaidat! 

 

 

 

 

Az élet igéje szeptemberben 

„Fogadjátok szelídséggel a belétek oltott tanítást, ez képes megmenteni 

lelketeket” 

Fegyverezzük le a szívünket, és „adjuk meg magunkat” Isten hívásának, 

szabadon és bátran hallgassunk a hangjára, mely sokszor a leghalkabb és 

legszerényebb hang. Azt kéri, hogy lépjünk ki önmagunkból és vágjunk bele 

az Istennel és a többi emberrel való párbeszéd és találkozás útjának 

kalandjába. Együttműködésre hív, hogy szebbé tegyük az emberiséget, és 

ebben a munkában mindannyian egyre inkább testvérnek tekintsük egymást. 

Isten igéje ugyanis át tudja alakítani a hétköznapjainkat olyan történetté, 

melyben egyre inkább megszabadulunk a személyes és a társadalmi rossz 

sötétségétől. De ehhez személyes és tudatos odaadásunkat várja, akkor is, ha 

az tökéletlen, törékeny és mindig lehet teljesebb. 

Érzéseink és gondolataink egyre jobban hasonlítanak majd Jézuséra, 

megerősödik bennünk a hit és a remény Isten szeretetében, és közben 

kinyílik a szemünk és kitárulnak karjaink testvéreink szükségleteire. 

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?” 


