
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő   15.00 Szent László fiúkör  

  17.00 Bibliaóra 

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. A mai vasárnap a szegények világnapja, amelyet Ferenc pápa 

vezetett be a tavalyi évben. Ezen a napon a perselyadományokat a 

Karitásznak fogjuk továbbítani. 

2. Hirdetjük, hogy a képviselő testületi gyűlés a plébánián november 

21-én, szerda este 19 órától lesz. Emiatt a felnőtt katekézis a héten 

elmarad. 

3. Jövő héten lesz az évközi utolsó vasárnap, Krisztus Király 

főünnepe. Ennek előestéjén, szombaton este 17 órától 

szentségimádás lesz a templomban, ami révén csatlakozunk 

Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszus felhívásához 

(felajánlva a leendő bérmálkozóinkért). 

4. Hétfőn Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe lesz. 
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Évközi 33. vasárnap 

Azokban a napokban, a szorongattatás után a nap elsötétedik, a hold nem 

sugározza fényét, a csillagok lehullanak az égről [Iz 13,10], és az erők, 

amelyek az egekben vannak, megrendülnek. Akkor meglátják majd az 

Emberfiát, amint eljön a felhőkben, nagy hatalommal és dicsőséggel [Dán 

7,13]. Elküldi angyalait, és egybegyűjti választottait az ég négy tája felől 

[Zak 2,10], a föld végétől az ég határáig. Vegyetek példát a fügefáról: 

amikor már zsenge az ága és a levelei kihajtottak, tudjátok, hogy közel van a 

nyár. Így ti is, amikor azt látjátok, hogy mindezek megtörténnek, tudjátok 

meg, hogy közel van, az ajtóban. Bizony, mondom nektek: nem múlik el ez a 

nemzedék, amíg mindezek meg nem történnek. Ég és föld elmúlnak, de az én 

igéim el nem múlnak. Azt a napot és az órát azonban senki sem ismeri, sem 

az angyalok az égben, sem a Fiú, csak az Atya. 

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körleveléből 

 
Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe minden esztendőben elénk állítja a 

magyar királylány példáját, akit a felebaráti szeretet szentjeként ismert meg 

az egész világ. Ez az ünnep szembesít minket azzal is, hogy bár mindössze 
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24 évet élt, számára ennyi idő elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy megértse 

és tettekre váltsa az evangélium tanítását. 

Mi volt a titka? Elsősorban az, hogy lélekben azonosulni tudott az Úr 

Jézussal és így életre váltotta a Mester utolsó ítéletről szóló szavait: „Amit e 

legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek” (Mt 25,40). 

Amikor a szegénység keresztjét hordozókkal találkozott, felismerte bennük a 

szenvedő, keresztjét hordozó Krisztust. Amikor az éhezőknek enni, a 

szomjazóknak inni adott, amikor a hajléktalanokat befogadta, a ruhátlanokat 

felöltöztette, a betegeket ápolta, a szomorúakat vigasztalta, nemcsak a 

szükséget szenvedő embereket, hanem a velük közösséget vállaló Isten Fiát 

is szolgálta. 

Erzsébetnek egész élete istenszolgálat volt. Úgy élt, hogy nemcsak 

családjára, szeretett férjére és a gyermekeire tudott gondolni, hanem azokra 

az ismeretlen szegényekre is, akikkel maga Krisztus fűzte testvéri kötelékbe. 

Ez az Istenre és minden emberre kiáradó szeretet tette képessé arra, hogy 

nemcsak szeretve és másoktól körülrajongva, hanem ellenszélben és magára 

maradva is megvalósítsa élete jelmondatát: „Tegyétek boldoggá az 

embereket!”. Ez a szeretet egyfajta állandó derűvel vértezte fel őt. Nem 

véletlen, hogy halálos ágyán azt mondta egyik szolgálólányának: „Tudd 

meg, hogy nagyon boldog voltam...” 

Árpád-házi Szent Erzsébet élete példa számunkra mind a családi, 

mind pedig a szolgáló szeretetben. Élete olyan nagy hatással volt kortársaira, 

hogy halála után négy évvel, 1235-ben szentté avatta az egyház és ma is ő a 

legismertebb magyar szent a világon. Szent Erzsébet élete ma is példa 

mindannyiunk számára: imádságban eltöltött perceink, vezekléseink, 

kereszthordozásaink csakúgy, mint családi életünk és pihenéssel eltöltött 

időnk mind-mind kedvesek lehetnek az Úrnak, ha bennünk él az Ő szeretete. 

Lelkiismeretvizsgálat – mint készület a személyes találkozásra Jézussal 

A keresztény ember nem hiszi, hanem tudja, hogy Isten van, és az Ő 

jelenlétében él életének minden pillanatában. Nem lehet többé külön életem 

Jézusétól, a vallás nem a magánügyem, hanem élet- és szemléletmódom, 

amely alapján szüntelenül keresem, s igyekszem megtenni Isten rám 

vonatkozó akaratát. Minden este készen kell állnom erre a találkozásra, ezért 

lefekvés előtt érdemes végignézni a napomat: 

Mit tettem/ nem tettem meg Érted, Jézus?  

Mit tettem közvetlen a Te akaratod, szándékod, parancsod ellen Jézus? 

Ezt követően Jézus gyengéden átölel, bíztat, holnap jobban fog sikerülni!  

Ady Endre Álmom: az Isten 

Batyum: a legsúlyosabb Nincsen, 

Utam: a nagy Nihil, a Semmi, 

A sorsom: menni, menni, menni 

S az álmom: az Isten. 

Vele szeretnék találkozni, 

Az álmommal, nagy, bolond hitben 

S csak ennyit szólni: Isten, Isten 

S újból imádkozni. 

Nem bírom már harcom vitézül, 

Megtelek Isten-szerelemmel: 

Szeret kibékülni az ember, 

Mikor halni készül. 


