
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő:   17:00 Biblia óra 

  18:00 Csemő felnőtt katekumenek 

Kedd:   15:00 Szent László fiúkör 

Szerda:  18:30 Felnőtt katekézis 

Péntek:  15:00 Szent Teréz lánykör 

  18:00 Gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport 

Hirdetések 

1. Az októberi elsőáldozásra készülők második gyónása szept. 14-én, 

szombaton délelőtt 9 órától lesz. 

2. Most vasárnap, szept. 15-én van templomunk búcsú ünnepe. A szokásos 

feltételekkel búcsú nyerhető. 

Búcsúnyerés feltételei 

A bűnbánat, illetve a gyónás visszavezet a kegyelem állapotába, az isteni 

életbe. De a bűn "nyomai", a kialakult rossz szokások megmaradnak 

bennünk; ezért van szükségünk megtisztulásra, vezeklésre. A teljes búcsú az 

"ideigtartó" büntetéstől, vagyis (ha most meghalnánk) a tisztítótűztől 

szabadit meg minket, illetve a tisztítótűzben szenvedőket a mennybe juttatja. 

A teljes búcsú elnyerésének a feltételei: őszinte, megtérő gyónás; 

szentáldozás és a Szentatya szándékaira végzett ima. Éljünk a lehetőséggel a 

mai napon, hogy elnyerhetjük a teljes búcsút. 
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ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP – SZENT KERESZT 

FELMAGASZTALÁSA , TEMPLOMBÚCSÚ 

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki 

benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élet legyen. (Jn 3, 16) 

 Hallottam egy fiatalember tanúságtételét, aki elmesélte, hogyan 

csúszott le fokozatosan erkölcsileg már egész fiatalon; végül kábítószer 

kereskedés miatt lecsukták. Annyira igazságtalannak érezte az ítéletet, hogy 

elhatározta, bosszúból a legrosszabb rab lesz. Fogadalmának eleget is tett, 

rossz magaviselete emiatt folyton helyezgették, mígnem elkerült egy nagyon 

szigorú börtönbe. Röviddel az áthelyezése után két apáca érkezett a 

börtönbe, hogy egy Alfa kurzust tartsanak az elítélteknek. Valamilyen oknál 

fogva ő is részt vett a kurzuson, ahol provokatív viselkedésével hamar 

felhívta magára a figyelmet. Beszólt az apácáknak, akik szeretettel 

válaszoltak neki, az előadások között pedig megkeresték és beszélgetni 

próbáltak vele. Teljesen megdöbbent a nővérek kedvességén, és azon, hogy 

azt állították, hogy Isten szereti őt; ettől alaposan összezavarodott. 

Mélységes önutálatában nem tudta ugyanis elhinni, hogy van benne bármi 

szerethető is. Lefekvés előtt könnyek között szólította meg Istent, és azt 
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mondta neki, hogy ha igaz, hogy szereti őt, szabadítsa meg a függőségeitől 

és a benne forrongó gyűlölettől. Másnap, amikor felébredt belenézett a 

tükörbe, és nem ismert magára: vidám volt, csillogott a szeme, eltűnt a 

tekintetéből a düh. Isten még az éjjel elvett a szívéből minden önutálatot,  

haragot és gyűlöletet. Attól kezdve a kábítószerről is teljesen leszokott. 

Elhatározta, hogy Isten szolgálatára szenteli életét. Még a börtönben 

elkezdett segíteni az Alfa kurzusok szervezésében, a rabokat személyesen 

hívta el a találkozókra, amikor pedig kiszabadult, misszionárius lett.  

 Minket talán megkímélt Isten a kábítószertől, az izzó gyűlölettől és a 

börtönbüntetéstől, mégis érezhetjük úgy, hogy Isten nem szeret minket sem, 

mert nincs bennünk semmi szerethető. Kisebb nagyobb bűneink miatt 

ráadásul gondolhatjuk azt, hogy Isten csalódott bennünk, most már nem is 

remélhetjük a megbocsátását. Ebben az állapotban pedig könnyű eljutni arra 

a következtetésre, hogy jobb nem is keresni Isten társaságát, amíg pár jó 

cselekedettel, erénygyakorlással nem tudunk javítani a pozíciónkon. Minden 

helyzetben, de különösen amikor bűneink miatt szégyenkezünk, merítsünk 

bátorságot ebből az igéből: „úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát 

adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élet legyen.”  

Izrael népe a pusztában zúgolódott, elégedetlenkedett, panaszkodott a 

körülményei miatt, sőt fel is lázadt az Úr ellen. Amikor azonban a mérges 

kígyók rájuk támadtak, magukba szálltak, bűnbánatot tartottak, és 

bizalommal kiáltottak Istenhez segítségért. Isten pedig azonnal meg is 

szabadította őket. Minden szükségben, de különösen amikor vétkezünk, 

forduljunk mi is bizalommal az Úrhoz, aki alig várja, hogy megkönyörüljön 

rajtunk. Ferenc pápa szavaival élve „kérjük a kegyelmet, hogy ne fáradjunk 

bele a bocsánatkérésbe, mert Ő soha nem fárad bele a megbocsátásba.”  

Szent Kereszt felmagasztalása 

 A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe 335. szeptember 13-ára 

nyúlik vissza, amikor Jeruzsálemben felszentelték a bazilikát, amelyet Nagy 

Konstantin császár emeltetett Krisztus sírja fölé. A Szent Keresztet Nagy 

Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona találta meg Jeruzsálemben. A 

Keresztet szeptember 14-én ünnepélyesen felmutatták az összegyűlt népnek. 

Innen az elnevezés: Szent Kereszt felmagasztalása. Az ereklyét, amelyet 

később elraboltak a perzsák, Hérakleiosz császár 630 körül szerezte vissza és 

vitte őrzési helyére – a legenda szerint mezítláb, szegényes ruhában, a saját 

vállán. 

 Az egyház minden évben megüli a Kereszt felemelésének és 

felmagasztalásának ünnepét. Felemeli a Keresztet, hogy rátekintsünk, és 

tudatossá legyen, mit vállalt értünk Jézus, és milyen úton kell haladnia 

minden kereszténynek. A kereszt ószövetségi előképe a Mózes által póznára 

tűzött rézkígyó: aki hittel és bűnbánattal tekintett a kígyóra, megmenekült a 

marásától. E rézkígyót Jézus is említi Nikodémusnak mint kereszthalála 

előképét. A kereszt hitünk központi jelképe és tartalma. Általa nyertük el 

megváltásunkat, a kereszt útján mutatta meg Isten irántunk való végtelen 

szeretetét. Titkát Krisztus feltámadása tárja fel. Jézus Krisztus megfeszítése 

előtt a kereszt a legnagyobb tehetetlenség és szégyen jele volt; ám 

feltámadásával a remény, a győzelem és a szeretet jelévé vált. A kereszt az 

ókori és kora középkori keresztény hitvilágban és művészetben győzelmi jel, 

az üdvösség fája, amelyen Krisztus királlyá dicsőül. (Forrás: Magyar Kurir, 

2010. szeptember 14.) 


