
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő:  15:30 Nyugdíjas klub, 17:00 Biblia kör 

Kedd:   15:00 Szent László fiúkör 

Szerda: 18:30 Felnőtt katekézis 

Péntek:  15:00 Szent Teréz lánykör,  

  18:00 Gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport 

Vasárnap: 9:00 Ministráns foglalkozás 

Hirdetések 

1. Hétfőn Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe, kedden a Fájdalmas 

Szűzanyára emlékezünk. 

2. Kezdő katekumenek számára csoport indul minden második csütörtökön 

este fél 8-tól. Szóljunk ismerőseinknek, akik még nincsenek megkeresztelve, 

vagy nem voltak elsőáldozók, és hívjuk el őket ezekre az alkalmakra. 

3. Szeptember 15-éig, keddig tart a Katolikus Karitász „Legyen öröm a 

tanévkezdés” címmel meghirdetett gyűjtése. Jó állapotú iskolai 

felszereléseket a Szent Anna oltárnál, erre a szándékra felajánlott 

pénzadományt pedig a Karitász perselyben lehet elhelyezni. 

5. Jövő vasárnap lesz templomunk búcsúja. 

6. A koronavírus-járvány nyár végi kiújulása miatt nyomatékosan kérünk 

mindenkit, hogy a szentmiséken a megfelelő óvintézkedéseket tartsák be 

(védőtávolság, maszk viselése, higiéniás előírások). 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Két rab beszélget a cellában: - Mondd, te miért ülsz? - Mér’ mér’ hát’ mer’  

fáradt vagyok! *** Tanulóvezető: Ezt most nem értem, ha jobbra 

kanyarodok, miért indul be az ablaktörlő? Valamivel össze van kötve? 

Oktató: Az a baj, hogy Te az ablaktörlővel szoktál jobbra indexelni. 
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ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP 

Akkor odalépett hozzá Péter és megkérdezte: „Uram, ha vét ellenem 

testvérem, hányszor kell neki megbocsátanom? Talán hétszer?”  „Mondom 

neked – felelte Jézus –, nem hétszer, hanem hetvenhétszer.   (Mt 18, 21-22.) 

 A Teremtés könyvében olvasunk József pátriárka történetéről, akit 

saját testvérei adtak el rabszolgának féltékenységből. Így került József 

Egyiptomba, ahol igazságtalanul elítélték és bebörtönözték, a börtönben 

pedig az, akivel jót tett, nem viszonozta a szívességet, amikor módja lett 

volna megtenni. Végül Isten jóra fordította a sorsát, a fáraó Egyiptom 

kormányzójává tette, neki köszönhetően menekült meg az ország az 

éhínségtől. József példát mutat arra, hogy lehetséges megbocsátani a 

legnehezebb helyzetekben is: akkor is, amikor mások rágalmai miatt 

igazságtalanul elítélnek minket, akkor is, amikor a vér szerinti testvéreink 

tesznek velünk rosszat, és akkor is, amikor szándékuk ellenére mások 

megbántanak, vagy hálátlanul fogadják a tőlünk kapott jókat. Sőt, az ő 
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példáján láthatjuk, hogy Isten megáldja azt, aki kész a kiengesztelődés útján 

járni.  

 Jézus a mai evangéliumban arról beszél, hogy „hetvenhétszer” kell 

megbocsátani, azaz mindig, folyamatosan. A megbocsátás nem egy egyszeri 

cselekedet, hanem egy állandó magatartásforma hivatott lenni. Egész 

életünkön át gyakorolni kell. Van, hogy másoknak kell megbocsátani, van, 

hogy saját magunknak, vagy éppen Istennek… Kérjük az Urat, hogy adjon 

erőt megbocsátani, és segítsen felismerni azt is, hogy mi is irgalomra 

szorulunk. 

Ministráns foglalkozás 

 Kik a ministránsok? A ministráns szó a latin ministrare igéből 

származik, amely szolgálatot jelent. Az oltárnál szolgáló ministráns 

gyerekek, ifjak szorosan kapcsolódnak a liturgiához, a papok segítői a 

legszentebb ünnep megülésénél. A ministránsok magasabb rendű feladatot 

végeznek, ugyanis különböző szolgálatok végzésére hivatottak. A ministrálás 

nem csak régen, hanem ma is kitüntetésnek számít. A ministránsok feladata, 

hogy ellássák az oltár körüli teendőket és példát mutassanak mindenki 

számára. Nem hiába a régi mondás, aki szépen énekel, kétszeresen 

imádkozik, aki szépen ministrál, háromszorosan. 

 Ki lehet ministráns? Minden fiú és lány, aki példamutató 

magatartásával, teljes szívből szeretné szolgálni a Mennyei Atyát. Szeretettel 

várjuk a jelentkezőket! Jelentkezni lehet a plébánián és a sekrestyében 

bármelyik szentmise után. Ministránsainkra sok-sok kaland, közös program 

és egy vidám közösség vár. Ha érzed, hogy vonz a liturgia varázsa, a 

szolgálat, akkor gyere, csatlakozz hozzánk! Ita missa est. (BP) 

 

Egy fiatalember tanúságtétele arról, hogy hogyan áldotta meg az Úr 

édeapja ültetvényeit 

 Mijo Barada hatására (is) az elmúlt években apa is egyre gyakrabban 

imádkozik az életének minden területéért, így az ültetvényekért is. Az idei 

napraforgóért is nagyon sokat imádkoztunk, többször meg lett áldva a föld, 

körbe lett hintve szentelt vízzel is… és hát elkezdtek történni a „dolgok”. Pl., 

hogy hirtelen az egész ültetvény teljesen egyszerre kezdett kinőni és megérni 

- aki ért hozzá tudja, hogy ez egyáltalán nem egy egyértelmű dolog. Aztán 

idén viszonylag nagy szárazság volt, és pl. többször is előfordult - ez tényleg 

komoly! - hogy csak a mi földünk felett esett az eső... az egész annyira 

feltűnő volt, hogy több szomszédos gazda is észrevette. Volt aki meg is 

említette apumnak, mire apa tanúságot tett, hogy imádkozunk Isten áldásáért. 

Kis idő múlva az illető telefonált: „Feri már megint jól imádkoztál, mert már 

megint csak a te földeden esett az eső!” A szomszédok már a csodájára jártak 

az ültetvénynek... tényleg hatalmas fejek voltak! 

 Lényeg a lényeg, apa írt, hogy le lett aratva a napraforgó, eddig 

sosem látott rekordterméssel: 3,7 tonna/hektárral. (Akinek bizonyíték kell: 

egy hónapja írt szakmai cikk a tavalyi és a várható idei hozamokról: tavaly 

1,8 volt az átlag, idén is hasonlót vártak–várnak: 

https://www.agroinform.hu/szantofold/napraforgo-az-aszaly-miatt-

romlottak-a-termeskilatasok-37622-001) Engem komolyan nem is az öröm 

töltött el, hanem az Istenfélelem... Az Isten ereje hatalmas és félelmetes! 

Minden dicsőség az övé! Szóval legyen ez is bátorítás: Istent nagyon érdekli 

életünk minden területe, és megvannak az áldásai és ötletei a munkánkat 

https://www.agroinform.hu/szantofold/napraforgo-az-aszaly-miatt-romlottak-a-termeskilatasok-37622-001
https://www.agroinform.hu/szantofold/napraforgo-az-aszaly-miatt-romlottak-a-termeskilatasok-37622-001


illetően is, legyen az bármilyen jellegű! (Ez a tanúságtétel 2018. október 3-

án íródott.) 


