
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő:   17:00 Biblia óra 

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. Október 1-jén Lisieux-i Szent Teréz, október 4-én pedig Assisi Szent 

Ferenc emléknapja lesz. 

2. A héten első péntek, reggel 7-kor és este 6-kor lesz a szentmise. A 

betegeinket is meglátogatjuk. 

3. Az őszi Nagymarosi Ifjúsági Találkozó október 5-én kerül 

megrendezésre. 

4. Október 6-án tartjuk a Magyarok Nagyasszonya Kápolna búcsúját a 

kápoolnában. Ugyanazon a napon délután 4 órakor az óvodások Mária 

köszöntője lesz a templomban. 

3. Október 13-án a fél 10-es mise keretében lesz egyházközségünkben az 

elsőáldozás. Imádkozzunk az elsőáldozásra készülőkért, hogy Isten 

kegyelme készítse elő őket az Oltáriszentség buzgó vételére. Vegyünk részt 

minél nagyobb számban ezen a szentmisén. 

 Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán 

gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki 

az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz 

szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével 

taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.  
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SZENT MIHÁLY, AZ EGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJE 

Ezután nagy harc támadt a mennyben. Mihály és angyalai megtámadták a 

sárkányt. A sárkány és angyalai védekeztek,  de nem tudtak ellenállni, s nem 

maradt számukra hely a mennyben.  Levetették a nagy sárkányt, (…) a földre 

vetették, s vele együtt letaszították angyalait is.   (Jel 12, 7-9) 

 Varga Laci püspök atya mesélte, hogy plébánosként elhívták egyszer 

egy spiritiszta szeánszra Arra kérték, különböztesse meg, milyen lélek 

működik ott. Nem volt nehéz dolog felismerni, hogy az okkult gyakorlatok 

nem a háromszor szent Isten jelenlétét hívták le a helyre és a résztvevőkre. 

Meg is mondta annak, aki elhívta, hogy démoni jelenlét van ott, nem jó 

lelkeket hívnak segítségül. Az atya távozóban összetalálkozott a 

nagymamával, aki arról számolt be, hogy ő vigyáz az unokájára az 

összejövetel alatt. A kis unoka a világ legjobb gyereke, de amíg azok ott bent 

vannak, a kisgyermekkel nem lehet bírni. Sikoltozik egyfolytában, és nem 

tudja megnyugtatni, egészen addig, amíg azok tart a szeánsz. A nagymama  a 

józan eszével és egyszerű hitével felismerte, hogy összefüggés van az 

összejövetel és a unokájának zaklatottsága között. 
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 A Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy „levetették a nagy 

sárkányt, (…) a földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is.” A 

harc, ami mennyben folyt az idők kezdetén, a földön folytatódik. Az ördög 

kísért, zaklat, próbál befolyást szerezni felettünk, igyekszik egymás ellen 

fordítani az embereket, szétverni a közösségeket. Az ördög kezdettől fogva 

gyilkos (vö. Jn 8, 44), rombol, ahol tud. Amikor bűnt követünk el, önként és 

dalolva adunk hatalmat az ördögnek az életünk felett. Ezért van az, hogy 

amikor később próbálunk szabadulni a függőségeinkből, nemcsak a saját 

gyengeségünkkel találjuk szembe magunkat, hanem a komoly démoni 

befolyással is.  

 Egy szellemi harc közepén vagyunk, ahol „nem annyira a vér és a 

test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a 

sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen.” 

(Ef 6, 12) A szent főangyalok ünnepe, és különösen Szent Mihály alakja 

felhívja a figyelmünket, hogy a szellemi harc egy élő valóság, amiből nem 

vonhatjuk ki magunkat. Jézussal a győztes oldalon harcolunk, az Úr 

csodálatos fegyvereket adott a kezünkbe: a szentségeket, az imádságot és 

olyan hathatós közbenjárókat, mint a Szűzanya és Szent Mihály. Éljünk 

ezekkel! 

A Szentírás Vasárnapja  

 Ez az ünnep újkeletű a Katolikus Egyházban. A II. Vatikáni Zsinat 

alkalmával történt először, hogy a világ püspökei a Szent Péter-bazilikában a 

főhelyre tették, és a tanácskozások középpontjába állították a Bibliát. Ezen a 

zsinaton a főpapok testülete messzemenően új szellemű határozatot fogadott 

el a Bibliáról (Dei Verbum), amely többek között arra szólítja fel a 

katolikusokat, hogy rendszeresen olvassák a Szentírást.  

 A Vatikáni Zsinat rendelkezései nyomán született meg az új ünnep, a 

szentírásvasárnap, amelynek megtartását a Magyar Katolikus Püspöki 

Konferencia az elsők között rendelte el. Kezdetben nagyböjt egyik 

vasárnapján ünnepelték, később azonban áthelyezték szeptember utolsó 

vasárnapjára, tekintettel arra, hogy szeptember 30-án ünnepli az Egyház a 

nagy bibliafordító, Szent Jeromos ünnepét. (Forrás: Magyar Kurir, 2018. 

szeptember 27.) 

 „A Biblia Isten szavát foglalja magában, amely mindig időszerű és 

hatékony. Valaki azt mondta: mi történne, ha úgy bánnánk a Szentírással, 

ahogyan a mobiltelefonunkkal bánunk? Ha mindig magunknál tartanánk, 

vagy legalább egy kis evangéliumos könyvet, mi történne? Ha 

visszaszaladnánk, ha ottfelejtettük valahol – megfeledkezel a telefonodról: 

„Ó, nincs nálam, vissza kell mennem érte!” Ha többször is fellapoznánk a 

nap folyamán? Ha Istennek a Szentírásban található üzeneteit úgy olvasnánk, 

ahogy a telefon sms-eit, mi történne?  

 Világos, hogy paradox a párhuzam, de érdemes elgondolkodni rajta. 

Ha ugyanis Isten szava mindig szívünkben élne, semmilyen kísértés nem 

tudna eltávolítani minket Istentől, és semmilyen akadály nem térítene le 

minket a jó útról; le tudnánk győzni a bennünk és körülöttünk működő rossz 

mindennapos csábításait; jobban tudnánk a Lélek szempontjából eredményes 

életet élni azáltal, hogy elfogadjuk és szeretjük testvéreinket, különösen a 

leggyengébbeket és a legnagyobb szükséget szenvedőket, de az 

ellenségeinket is.” (Ferenc pápa) 


