
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. Október minden évben a rózsafüzér hónapja. Igyekezzünk egy tizedet 

minden nap elmondani akár egyénileg, akár közösségileg/családilag. 

2. Jövő hét vasárnap, a fél10-es szentmisében lesz gyermekeink 

elsőáldozása.  Ne feledkezzünk el arról, hogy: 

Előtte való nap, szombaton, fél9-től várjuk őket harmadik 

szentgyónásuk elvégzésére.  

Kérjük a gyerekeket és a szülőket, hogy a vasárnapi szentmise előtt 

legalább negyed órával érkezzenek meg a tiszta ruhával a plébániára.  

3. Jövő hét vasárnap egyben missziós vasárnap. A perselyadományokat 

a missziók javára fogjuk továbbítani.  

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

éve elsőáldozásra készülő gyerekek szülei számára lesz találkozó (nem 

azoknak!, akiknek a gyermeke most lesz elsőáldozó) 

5. Hétfőn Avilai Szent Teréz, csütörtökön Szent Lukács, szombaton 

Antióchiai Szent Ignác ünnepe lesz. 

6. Kérjük azokat, akik új síremlékük megáldását kérik, jelentkezzenek a 

sekrestyében, vagy a plébánia irodájában. November elsején, csütörtök 

délután 14 órakor a temetőkben igeliturgia keretében fogjuk ezeket 

megáldani. 
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Évközi 28. vasárnap 

Amikor kiment az útra, odafutott hozzá valaki, térdreesett előtte és 

megkérdezte: ,,Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?’’ Jézus 

erre azt mondta neki: ,,Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak 

egyedül az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, 

hamisan ne tanúskodj, ne csalj, tiszteld apádat és anyádat!’’ [Kiv 20,12-16; 

MTörv 5,16-20] Az illető azt felelte neki: ,,Mester! Ezeket mind 

megtartottam ifjúságom óta.’’ Akkor Jézus rátekintett, megkedvelte őt, és azt 

mondta neki: ,,Egynek vagy még híjával: menj, add el, amid van, s add a 

szegényeknek, akkor kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, kövess engem!’’ 

Erre a szóra az elkomorult és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. 

Jézus pedig körültekintett és azt mondta tanítványainak: ,,Milyen nehezen 

jutnak Isten országába azok, akiknek nagy vagyonuk van!’’ A tanítványok 

csodálkoztak szavain. Jézus pedig újra megszólalt, és ezt mondta nekik: 

,,Fiaim! Bizony, nagyon nehéz az Isten országába jutni azoknak, akik a 

vagyonban bíznak! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a 

gazdagnak bemenni Isten országába.’’ Azok erre még jobban csodálkoztak, 

és egymást kérdezgették: ,,Akkor hát ki üdvözülhet?’’ Jézus azonban rájuk 

tekintett és így szólt: ,,Az embereknek lehetetlen ez, de Istennek nem; mert 
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Istennek minden lehetséges’’ [Ter 18,14; Jób 42,2]. Ekkor megszólalt Péter: 

,,Íme, mi mindent elhagytunk és követtünk téged!’’ Jézus azt felelte: 

,,Bizony, mondom nektek: mindaz, aki elhagyta házát vagy testvéreit, 

nővéreit vagy apját, anyját, a gyermekeit, vagy földjeit értem és az 

evangéliumért, százannyit kap már most, ebben a világban: házakat, 

testvéreket, nővéreket, anyákat, gyermekeket és földeket, bár üldözések 

között; az eljövendő világban pedig az örök életet. 

Útravaló  

Körülnézve a világban kijelenthetjük, hogy korunk embere ma is nagyon 

éhezi az életet, talán jobban, mint bármikor. Jól sikerült és beteljesült életet 

szeretnének élni. De miben áll ez az élet, hogy lehet ezt elérni? Talán nem is 

tudatosan, de az ember akaratának és cselekedeteinek legalapvetőbb 

mozgatórugója mindig az a kérdés, amelyet a szövegben szereplő gazdag 

feltesz. Ha fontos számunkra a beteljesült élet kérdése és komolyan keressük 

rá a választ, akkor összeállítjuk magunknak azokat az alapelveket és 

kötelességeket, amelyeket teljesítenünk kell. Alárendeljük magunkat egy 

szilárd rendnek, amely életünk értelmének, értékének biztosítéka. 

Az evangélium nem pusztán egy mélyenszántó beszélgetést szeretne közölni, 

hanem beszámol egy találkozásról, amely során a kérdezőt egy életútra 

hívják. Jézus komolyan veszi azt, akivel beszél, s felajánl neki valamit, ami 

éppen neki való. Az ajánlat elfogadása viszont csak úgy lehetséges, ha az 

illető ráteszi egész valóját, életét. Ma sincs ez másképpen: akkor juthatok el 

az élet teljességére, ha teljes bizalommal, egész lényemmel, fenntartások 

nélkül elindulok arra az útra, amelyre Jézus hív engem. Isten mindennap 

ezzel a bizalommal közeledik hozzám, hívása itt és most az embertársakban, 

a konkrét helyzetekben hangzik el és ölt egyenként határozott formát.  

Tapasztalhatjuk mindennapjainkban, hogy tulajdonunknak, biztonságunknak 

vagy előjogainknak megtartása, gyarapítása mennyire elfoglal bennünket, 

érzéketlenné tesz, s emiatt nem ismerjük fel a pillanat hívását. Ha valakinek 

a figyelme mindig a birtoklásra, fogyasztásra irányul, megragad önmagánál 

és a dolgoknál, akkor életének távlatait, mélységeit és teljességét soha nem 

találja meg. Jézus szava ma mindenkihez szól, neked is mondja: valami még 

hiányzik belőled!  

Október 15. Avilai Szent Teréz ünnepe 

Szent Terét 1515-ben született a spanyolországi Avilában. Édesanyjától 

korán megtanult imádkozni, hitéért lelkesedni, s olvasni is. Tudásvágyát 

nehezen tudták kielégíteni, kedvenc olvasmánya a szentek élete volt. Először 

vértanú, aztán remete szeretett volna lenni. 1533-ban kármelita apáca lett, 

rendi neve a „Jézusról nevezett Teréz” volt. A szemlélődő imádságnak az 

embere volt, így gyóntatója kérésére elkezdte leírni lelki élményeit. 1562-

ben Avilában kolostort alapít, s Keresztes Szent János segítségével 

megreformálja rendjüket. 1582-ben halt meg, holtteste ma Albában található 

romlatlan épségben. 

Élet igéje októberben 

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

A keresztény szeretetben, mely Isten és a felebarátok felé irányul, ott van a 

gyermeki szabadság és felelősségérzet: Jézus példája szerint meg vagyunk 

hívva, hogy mindenkit szeressünk, elsőként szeressünk, úgy szeressük a 

másikat, mint önmagunkat, még azokat is, akiket ellenségnek érzünk. 


