
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 

Hirdetések 

1. A mai napon Krisztus Király vasárnapja van, a mostani 

perselyadományokat az országos Karitász számára fogjuk 

továbbítani.   

2. Jövő hét vasárnappal megkezdődik az adventi idő, vagyis az új 

egyházi évünk. Készítsünk előre tervet, hogyan szeretnénk befogadni 

a Karácsonykor közénk születő Krisztust! 

3. Adventi időszakban, vagyis december 3-ától minden hétköznap 

(hétfőtől-péntekig) reggel fél7-kor lesznek a roráte szentmisék itt a 

templomban, utána a közösségi házba szeretettel várunk mindenkit 

egy kis szeretetvendégségre, agapéra. 

4. Jövő hét vasárnap, november 27-én jön Beer Miklós 

megyéspüspökünk kiszolgáltatni a bérmálás szentségét a fél10-es 

szentmisében. Imádkozzunk a készülőkért, hogy a Szentlelket 

befogadva hiteles, krisztusi tanúságtevőkké váljanak. 
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Évközi 34. vasárnap – Krisztus Király 

Ismét bement tehát Pilátus a helytartóságra, hívatta Jézust, és megkérdezte 

őt: ,,Te vagy-e a zsidók királya?’’ Jézus azt felelte: ,,Magadtól mondod ezt, 

vagy mások mondták neked rólam?’’ Pilátus ezt válaszolta: ,,Hát zsidó 

vagyok én? Saját nemzeted és a főpapok adtak téged a kezembe. Mit tettél?’’ 

Jézus azt felelte:,,Az én országom nem ebből a világból való. Ha az én 

országom ebből a világból volna, szolgáim harcra kelnének, hogy a zsidók 

kezébe ne kerüljek. De az én országom nem innen való.’’ Pilátus erre 

megkérdezte: ,,Tehát király vagy te?’’ Jézus azt felelte: ,,Te mondod, hogy 

király vagyok. Arra születtem és azért jöttem a világba, hogy tanúságot 

tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat a szavamra.’’ 
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Útravaló 

Jézus az utolsó vacsorán mondta: Én úr vagyok, jól mondjátok, mégis én 

szolgálok és megmosom a lábatokat. Életével és cselekedeteivel mutatta 

meg, mit jelent a királyi méltósága – szolgáló királyság. Utat mutatott az Ő 

országának alkotmányához. Ez az alázatos szolgálat és a mindent átható 

szeretet. Ha ez nincs meg bennem, de még a vágya sem, akkor valójában 

nincs közöm Krisztushoz: még ha eljárok szentmisére, vagy ha nagyokat 

szoktam imádkozni is.  

Jézust, amikor a kenyérszaporítás csodája után királlyá akarják tenni, 

nyomban félrevonul, ő nem kér az ilyen királyságból. Egyedül akkor vállalta 

fel ezt a tisztségét, amikor megalázottan, megostorozva ott állt Pilátus előtt. 

Ez a Krisztus keres ma is harcosokat, akik a szeretet erejével küzdenek, s 

képesek mindent feláldozva szeretni és szolgálni az emberekben Őt. Vajon 

én vonzóan élem-e meg a kereszténységemet? Milyen reklámarca vagyok 

Jézus ügyének? Elősegítem-e, vagy éppen akadályozom mások megtérését, 

odafordulását Istenhez? Vittem-e már hitem révén embereket közelebb 

Hozzá? 

Krisztus Király ünnepe 

Krisztus Király ünnepét XI. Piusz pápa vezette be 1925. december 11-én 

Quas Primas című enciklikájában. Krisztusról mint királyról a liturgikus év 

folyamán többször megemlékezünk, ez az ünnep azonban más, hiszen nem 

csak kiemeli Krisztusnak a világmindenségre kiterjedő hatalmát, hanem az 

egyházi év végén előremutat a történelem végső, nagy napja felé, mikor mint 

Úr, s Király jön majd el megítélni mindeneket. Jézus maga mondta: 

„bízzatok, én legyőztem a világot”. A harc már eldőlt! Az én életem is erről 

tanúskodik, Krisztus már bennem is győzött? 

Adventi készület 

Az ember Isten képmására van teremtve, a Vele való találkozásban talál 

magára. Az emberiség, illetve a vallások alapvető mozgatórugója az Istennel 

való találkozás utáni vágy, e találkozások keresése, az arra való felkészülés. 

A keresztény ember az egész életét az advent (Adventus Domini – az Úr 

eljövetele) fényében éli. Karácsonykor az önmagát nekünk ajándékozó Istent 

ünnepeljük, aki Krisztusban nem pusztán „valamit”, hanem mindent 

odaadott. A mi életünk, képességeink, egyszóval minden az ő ajándéka, Tőle 

kaptuk ingyenesen.  

Ebben a készületi időben állítsunk össze a magunk számára egy tervet, hogy 

én mit szeretnék visszaajándékozni az Istennek, hogyan tudnék most én 

örömet szerezni Neki. Egyáltalán van-e bennem valódi, őszinte szeretet 

Jézus iránt? Miben kellene növekednem? Merek-e Érte bármin is változtatni, 

vagy kényelmes ez a mostani, megszokott állapot? 

Az Egyház Krisztus három eljövetelét ünnepli, éli át évről-évre: 

1. Megemlékezik az első adventról, amikor a zsidóság 1850 éven át 

várta a Messiás születését. 

2. Nekünk magunknak is várnunk kell Jézus eljövetelét. Találkoztunk 

már ugyan Jézussal, Ő már bennünk él, mégis mennyi hibánk, 

bűnünk van még… Fel kell tehát készülnünk, hogy idén teljesebb 

módon megszülethessen a bennünk és a köztünk az élő Krisztus. 

3. Végül Jézus végső, világvégi eljövetelére várakozunk. Ez nem ijesztő 

tanítás, hanem a legnagyobb bíztatás: a világ minden hamissága, 

igazságtalansága ellenére Isten szeretete, igazsága győzni fog. Éppen 

ezért nekünk állandóan készen kell állnunk a számadásra. 


