
Közösségi alkalmaink a héten 

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

  17.00 Bibliaóra 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

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

18.00 Gimnazista és egyetemista ifjúsági csoport 

Hirdetések 

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

szentmisék a templomban. Ezen a napon meglátogatjuk betegeinket! 

2. Jövő vasárnap az Egyházban a Szentírás vasárnapja, amikor Isten 

nekünk írt szerelmes levele kerül előtérbe. Újítsuk meg vele a 

kapcsolatunkat, engedjük, hogy formálja életünket Isten szava! 

3. A héten hétfőn Lisieux-i Kis Szent Teréz, kedden Szent 

Őrzőangyalok, csütörtökön pedig Assisi Szent Ferenc ünnepe lesz. 

4. Jövő vasárnap a fél9-es Szécsényi úti kápolna búcsúja lesz, 

Magyarok Nagyasszonya ünnepe. 

5. A katolikus óvodásaink Mária köszöntője jövő vasárnap 16 órakor 

lesz itt a templomban. 
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Szentírás vasárnapja 

Ekkor János azt mondta neki: ,,Mester! Láttunk valakit, aki a te nevedben 

ördögöt űz, de nem követ minket. Megtiltottuk neki.’’ Jézus azt felelte: ,,Ne 

tiltsátok meg neki! Mert senki, aki az én nevemben csodát tesz, nem fog 

engem egyhamar szidalmazni. Hiszen aki nincs ellenetek, veletek van. Mert 

aki csak egy pohár vizet ad is nektek inni az én nevemben, azért, mert 

Krisztuséi vagytok, bizony, mondom nektek: nem veszíti el jutalmát. Aki 

pedig megbotránkoztat egyet e kicsik közül, akik hisznek bennem: jobb 

volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe vetnék. Ha a 

kezed megbotránkoztat téged, vágd le azt: jobb neked csonkán az életre 

bemenned, mint két kezeddel együtt a gyehennába jutnod, az olthatatlan 

tűzre. Ha a lábad megbotránkoztat téged, vágd le azt; jobb neked sántán az 

örök életre bemenned, mint ha két lábaddal együtt a gyehenna olthatatlan 

tüzére vetnek. Ha a szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt; jobb neked 

fél szemmel az Isten országába bemenned, mintha két szemmel a gyehenna 

tüzére vetnek, ahol a férgük el nem pusztul, és a tüzük ki nem alszik [Iz 

66,24]. 
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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.  

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)  

Élet igéje októberben 

„Vezessen benneteket a Lélek, akkor nem vagytok alávetve a törvénynek.” 

A szeretet a legbiztosabb alapja közéletiségünknek is, ahogy Marie meséli: 

„Párizs külvárosában tanítok, egy hátrányos helyzetű városnegyedben, a 

diákokat tekintve pedig multikulturális népesség körében. Több tantárgyat 

érintő projekteket indítottam el, hogy közösen dolgozhassunk, a kollégákkal 

is megélhessük a testvériséget, és ezt a hiteles példát állíthassuk a diákok elé. 

Már megtanultam, hogy ne várjak azonnali eredményeket, amikor látom, 

hogy egy tanítványom nem változik. Fontos, hogy továbbra is bízzam benne, 

mellette álljak, értékeljem és jutalmazzam. Néha úgy érzem, semmi nem 

változik, máskor azonban kézzel fogható jelét látom, hogy a felépített 

kapcsolatok gyümölcsöt hoznak, mint például az egyik lány esetében, aki 

egyáltalán nem viselkedett építően az órákon. Higgadtan és határozottan 

elmagyaráztam neki, hogy a békesség érdekében mindenkinek meg kell 

tennie, ami rajta múlik. Ő pedig ezt írta utána: »Sajnálom, hogy így 

viselkedtem. Többé nem fog előfordulni. Tudom, hogy a tanárnő konkrét 

tetteket vár tőlünk, nem ígéreteket, és ilyen értelemben szeretnék lépéseket 

tenni. Ön olyan ember, aki nekünk, a tanítványainak igazi értékeket mutat, és 

kedvet ad, hogy meg is akarjuk valósítani ezeket. 


