
Közösségi alkalmaink a héten 

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

  19.00 Fiatal házas 

Kedd   18.00 Haladó 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. Ma délután 16 órától katolikus óvodásaink köszöntik Szűz 

Máriát énekkel, imával és virággal. Szeretettel hívunk mindenkit.  

2. A héten hétfőn lesz Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya főünnepe. 

3. Október minden évben a rózsafüzér hónapja. Igyekezzünk egy 

tizedet minden nap elmondani akár egyénileg, akár 

közösségileg/családilag. 

4. Október 18-án, csütörtökön 17 órától a plébánián a második éve 

elsőáldozásra készülő gyerekek szülei számára lesz találkozó (nem 

azoknak!, akiknek a gyermeke most októberben lesz elsőáldozó). 
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Évközi 27. vasárnap 

A farizeusok odajárultak hozzá, s hogy próbára tegyék, megkérdezték tőle: 

,,Szabad-e a férfinak elbocsátani a feleségét?’’ Ő így felelt nekik: ,,Mit 

parancsolt nektek Mózes?’’ Erre azt mondták: ,,Mózes megengedte, hogy 

válólevet írjunk és elbocsássuk’’ [MTörv 24,1]. Erre Jézus azt válaszolta 

nekik: ,,A ti szívetek keménysége miatt írta nektek e parancsot. A teremtés 

kezdetén azonban Isten férfivá és nővé alkotta őket [Ter 1,27]. Ezért az 

ember elhagyja apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy 

testté lesz [Ter 2,24]. Így már nem ketten vannak, hanem egy test. Amit tehát 

Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza!’’ Odahaza a tanítványai ismét 

megkérdezték őt erről a dologról. Azt felelte nekik: ,,Aki elbocsátja a 

feleségét és másikat vesz, házasságtöréssel vét ellene. És ha az asszony 

elhagyja férjét és máshoz megy, házasságot tör.’’ Ekkor kisgyermekeket 

vittek hozzá, hogy érintse meg őket; de a tanítványok elkergették azokat, 

akik hozták őket. Ezt látva Jézus haragra gerjedt, és azt mondta nekik: 

,,Hagyjátok a kisgyerekeket, hadd jöjjenek hozzám, és ne akadályozzátok 

őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom nektek: aki nem 

fogadja Isten országát úgy, mint a kisgyermek, nem megy be oda.’’ Azután 

karjaiba vette őket, rájuk tette a kezét, és megáldotta őket. 
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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! 

 

Élet igéje októberben 

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

Az Istenből fakadó szeretet arra ösztönöz, hogy felelősségteljes emberek 

legyünk a családban, a munkahelyen, és mindenütt, ahol megfordulunk. Arra 

kaptunk meghívást, hogy kapcsolatainkat a béke, az igazságosság és a 

törvényesség jegyében építsük. Szeretetben élni nem egyszerűen a saját 

erőfeszítésünk eredménye, hanem a nekünk ajándékozott Szentlélek műve. 

Tőle folyamatosan kérhetünk erőt ahhoz, hogy egyre szabadabbak legyünk 

az önzés rabságától, és szeretetben éljünk. 

Chiara Lubich így ír: „A szeretet mozgat bennünket, és sugallja, 

hogyan válaszoljunk bizonyos helyzetekre, és mit lépjünk, amikor döntenünk 

kell. A szeretet tanít meg különbséget tenni: ez jó, ezt megteszem, ez rossz, 

ezt nem teszem. A szeretet késztet arra, hogy a másik javát keresve 

cselekedjünk. Nem kívülről vezetnek bennünket, hanem az az új életelv 

vezérel, amelyet a Szentlélek ültet el bennünk. Erőnk, szívünk, elménk és 

minden képességünk működhet a Lélek szerint. A szeretet által egész 

lényünk teljes mértékben Isten tervének szolgálatába áll, mely így 

megvalósulhat rólunk és az egész társadalomról is. Szabadon szerethetünk.”  

 

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.  

 


