
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő   15.00 Szent László fiúkör  

19.00 Fiatal házas 

 Kedd  18.00 Haladó katekumen 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

Csütörtök 19.30 Kezdő katekumen 

Péntek  14.45 Szent Teréz lánykör 

18.00 Gimnazista ifjúsági csoport 

            Egyetemista csoport 

 Szombat 9.30 Ministráns-foglalkozás 

Hirdetések 

1. Jövő vasárnap szegények világnapja, amelyet Ferenc pápa vezetett 

be a tavalyi évben. Ezen a napon a perselyadományokat a 

Karitásznak fogjuk továbbítani. 

2. Szent Erzsébet a szolgáló szeretet, a caritas védőszentje. Ünnepe 

alkalmából november 17-én, szombaton az esti szentmise előtt lesz a 

kenyerek megáldása, amiből mindenki vihet haza. A perselybe 

kihelyezett adományokkal a helyi Karitász csoport szegényeket segítő 

munkájához járulhat hozzá.  

3. Előre hirdetjük, hogy a képviselő testületi gyűlés a plébánián 

november 21-én, szerdán este 19 órától lesz. 
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Évközi 32. vasárnap 

Ő pedig tanítás közben ezt mondta nekik: ,,Óvakodjatok az írástudóktól, akik 

szeretnek hosszú köntösökben járni, és a piacon a köszöntéseket fogadni! Az 

első helyeken ülnek a zsinagógákban, vendégségben pedig a főhelyeken. 

Felélik az özvegyek házait, és színleg nagyokat imádkoznak. Ezeket 

súlyosabban ítélik majd meg!’’ Jézus ezután leült a templomkincstárral 

szemben, és figyelte, hogyan dob a tömeg pénzt a kincstárba: sok gazdag 

sokat dobott be. Aztán jött egy szegény özvegy, és bedobott két garast, ami 

egy negyedpénz. Akkor odahívta tanítványait, és azt mondta nekik: ,,Bizony, 

mondom nektek: ez a szegény özvegy többet adott mindazoknál, akik pénzt 

dobtak a kincstárba. Mert azok mind abból adtak, amiben bővelkedtek, ez 

pedig az ő szegénységéből bedobta mindenét, amije volt, egész 

megélhetését.’’ 

Útravaló 
Jézusnál megszokhattuk, hogy radikális szembeállításokkal fejti ki 

mondanivalóját. Itt most Márk evangélista az, aki ezt a szembeállítást 

megteszi. Az egyik oldalon a farizeusok és írástudók, akik fölélik az 

özvegyek házát, és színleg nagyokat imádkoznak, vagyis azok, akik nem 
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Istenért élnek, hanem Istenből is hasznot húznak. A másik oldalon a 

kifosztott szegény özvegyasszony áll, akinek már szinte semmije sincs, de 

szeretetből azt is odaadja Istennek. Úgy érzi, hogy a mindent ajándékozó 

Istennek hálából mindent vissza akar adni. Olyan jó látni Jézus mentalitását, 

aki nem kilóra, forintra, vagy ima mennyiségben méri az embert, hanem, az 

áldozatos szeretet mértéke szerint. Mindenkit önmaga mércéjével mér. Nem 

követi el azt a hibát, amit mi is oly sokszor elkövetünk, hogy egymással 

mérjük össze magunkat. Én többet adtam, mint a másik, én nem vagyok 

olyan rossz, mint a másik, stb. Ezt a farizeusok csinálják. Meg is kapják 

„jutalmukat”. Ha te adsz, ne tudja a jobb kezed, mit tesz a bal. Csak azt nézd, 

akinek adsz! Akkor biztosan jó lesz a mértéked, és Isten jó, megrázott, 

túlcsorduló mértékkel mér vissza. Aki szűken vet, szűken is arat. És itt nem 

csak anyagi értékekről van szó, hanem minden értékről, amit Isten ránk 

bízott, hogy jól sáfárkodjunk vele, és a számadáskor nyugodtan állhassunk 

meg az ítélő bíró előtt. Most tedd meg, amit tenned kell! Ne halogasd! 

Élet igéje novemberben 

„Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam, és ajtót nyit, 

bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg velem.” (Jel 3,20) 

Ma is úgy, mint egykor, az egész keresztény közösséget arra hívja, 

hogy győzzük le a félelmeinket, a megosztottságot, téves 

meggyőződéseinket, hogy nyitva álljon ajtónk Jézus érkezésére. Ő 

ugyanis minden nap más „ruhában” mutatkozik: a mindennapos 

szenvedésekben, a meggyőződésünkhöz való hűség nehézségeiben, életünk 

fontos döntéseinek kihívásaiban, de mindenekelőtt az emberekben, akikkel a 

nap folyamán találkozunk. 

Ez egyben személyes meghívás is, hogy megálljunk egy meghitt pillanatban 

Jézussal, mint egy baráttal, az est csendjében, és asztalhoz üljünk: ez a 

legalkalmasabb idő arra, hogy figyelmesen és nagyon nyitottan beszélgetni 

kezdjünk vele. 

Hallgattassuk el a zajokat, hogy felismerjük és meghalljuk a hangját, a 

Lelkét. Egyedül Ő képes felszabadítani bennünket félelmeink alól, és segít 

megnyitni a szívünk ajtaját. 

Chiara Lubich így beszél a tapasztalatáról: „Mindent el kell hallgattatni 

magunkban ahhoz, hogy felfedezzük bensőnkben a Lélek Hangját. Úgy 

kell felszínre hozni ezt a Hangot, mintha egy gyémántot emelnénk ki a 

sárból: meg kell tisztogatni, meg kell mutatni, és kellő időben oda kell 

ajándékozni, mert Szeretet, és a Szeretetet ajándékozásra való: olyan, mint a 

Tűz, mely ha szalmával vagy valami mással érintkezik, lángra lobban, 

különben pedig kialszik. Növekednie kell bennünk a Szeretetnek, és ki kell 

áradnia.”   

A helyes időfelfogás 

,,Képzeld el, hogy van egy bankszámlád, ahol minden reggel 86.400.- forint 

kerül a számládra. Ezt aznap szabadon felhasználhatod, arra költöd, amire 

akarod. De akármennyi maradt belőle, nem marad meg a holnapi napra. 

Minden este lenullázódik, akármennyit is használtál fel a nap 

folyamán. Mindannyiunknak van egy ilyen bankja. Ez az idő. Minden reggel 

86400 másodperccel gazdagabbak vagyunk. Minden este lenullázódik, 

elveszik, akármennyit is használtunk fel. Soha nem lesz több, egy perccel 

sem. Minden új nap új számlát nyit meg nekünk, és minden új este újra 

felégeti a maradékot. Ha elmulasztod felhasználni az aznapi betéted értékét, 

elveszik. Nem íródik jóvá másnap. Az óra forog. Csináld ma is a lehető 

legtöbbet! Minden pillanat kincs, ami a Tied. Becsüld meg jól, mert 

megoszthatod valakivel, akivel tökéletesen elköltheted. Emlékezz, az idő 

senkire sem vár!!!!!" 


