
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő:  15:30 Nyugdíjas klub 

Kedd:   15:00 Szent László fiúkör 

Szerda: 18:30 Felnőtt katekézis 

Péntek:  15:30 Szent Teréz lánykör, 18:00 Ifjúsági csoport 

Vasárnap: 9:00 Ministráns foglalkozás 

Hirdetések 

1. Kedden Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalokat ünnepeljük, szerdán 

Szent Jeromosra, csütörtökön Lisieux-i Szent Terézre, pénteken pedig a Szent 

Őrzőangyalokra emlékezünk. 

2. A héten elsőpéntek alkalmából a templomban reggel 7-kor és este 6-kor  

lesz a szentmise. A nap folyamán az atyák meglátogatják a betegeket. 

3. Ferenc pápa rendelkezése értelmében a hagyományosan Szent Péter és Pál 

főapostolok ünnepéhez kapcsolódó ún. péterfillér gyűjtésre, 2020-ban a 

járványhelyzet miatt jövő vasárnap, október 4-én kerül sor. Ugyanezen a 

napon terménybetakarítási hálaadást tartunk. 

4. Mivel az elmúlt hónapokban a járványhelyzet miatt ellehetetlenült a 

jelöltek szentségi felkészítése, ezért az őszre tervezett elsőáldozást jövőre 

halasztjuk. Az elsőáldozásra készülők felkészítés októbertől újra indul: 

hétfőn 6. órában a 3. osztályosok, csütörtökön 13:15-től a 2. osztályosok, 

pénteken pedig 6. órában a 4. osztályosok találkoznak a Szent Kereszt 

Iskolában. Vasárnap a fél 10-es mise után azok számára tartunk felkészítést a 

plébánián, akik nem a Szent Kereszt Iskola tanulói. 

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

Kisgyerekek gyónnak húsvét előtt. Bemegy a gyóntatófülkébe az első, 

megvallja bűneit, és ezzel zárja: “bedobtam a vízbe a tökmagot”. A plébános 

nem érti, de nem kérdez rá. Jön a következő gyerek, az is megvallja, hogy 

bedobta a vízbe a tökmagot, s ez így megy tovább, míg az utolsó gyerek nem 

említi ezt a bűnt. A plébános rákérdez: – Te nem dobtad vízbe a tökmagot? – 

Nem – feleli a gyerek – én vagyok Tökmag! 
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------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP – A SZENTÍRÁS VASÁRNAPJA, 

ELVÁNDORLÓK ÉS MENEKÜLTEK VILÁGNAPJA 

„Juhaim hallgatnak szavamra, ismerem őket és a nyomomban járnak.”  (Jn 10,27) 

 A mai evangélium egyik üzenete, hogy nem szavakkal, hanem 

elsősorban tettekkel kell szeretni az Urat. Ennek fontosságát Jakab apostol is 

hangsúlyozza: „ha tettek nélkül megmutatod nekem a hitedet, tetteim alapján 

én is bizonyítom neked a hitemet.” (Jakab 2,18) Mit jelent a tettekben 

megmutatkozó hit? Egy fiatalember történetével szeretném illusztrálni 

mondanivalómat, aki egy walesi bibliaiskolában kezdte meg lelkészi 

tanulmányait. Szerette volna megélni a teljes Istenre hagyatkozást, ezért a 

szüleitől kapott pénzküldeményt utolsó fillérig szétosztotta a szegények 

között. Kérte Istent, tanítsa meg őt a radikális ráhagyatkozásra. Néhány 

héttel később – amikorra már elfelejtette ezt az imát –, Isten lehetőséget adott 

neki ennek megélésére. Elhívták őt és egy társát egy gyülekezetbe szolgálni. 

Nagyon jól sikerült az alkalom, már csak haza kellett utazniuk. Itt jött a 

bökkenő. Volt ugyanis annyi pénzük, hogy az odautat kifizessék, ám a 

visszaútra már nem maradt egy vasuk se. Kérték Istent, segítsen nekik 

hazajutni. Ahogy a buszmegállóban üres sebbel de nagy hittel várták a buszt, 
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arra sétált a gyülekezet pásztora, aki elhívta őket teára. Azt gondolták, hogy  

tőle kapják meg a szükséges anyagi támogatást, de a pásztornak ez nem 

jutott eszébe, ők meg nem akartak explicit segítséget kérni. Ahogy közeledett 

az indulás ideje, egyre jobban aggódtak. Röviddel azelőtt, hogy befutott 

volna a menetrendi busz, összelépett hozzájuk egy asszony, aki nagyon hálás 

volt a délelőtti szolgálatukért a gyülekezetben, és ezt egy adománnyal is 

szerette volna meghálálni. A kapott összeg pont elegendő volt a két buszjegy 

megvásárlására. Hatalmas tanulság volt ez mindkettőjük számára. A lelkész 

később ezt írta: „a hitre épülő életet kicsiben kell elkezdenünk, és fel kell 

nőnünk az egyre nagyobb kihívásokhoz.” Mi is meghívást kaptunk, hogy 

Jézus szavaira hagyatkozva, hitben kilépjünk. Téged mire hív az Úr itt és 

most, hogy hagyatkozz jobban rá, és kevésbé az emberi biztonságaidra? 

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.  

Így kezd el a Biblia olvasását! 

 Sokak számára nehézséget jelent kinyitni a Bibliát, hiszen ez egy 

vastag könyv, több száz verssel, fejezettel és névvel, melyek idegenek 

lehetnek a modernkori olvasók számára. (...) A Biblia mélyreható könyvek 

gyűjteménye és sokféle módon olvasható. Íme egy kis segítség: 

1. Kezdd az Evangéliumokkal! Ha ijesztőnek tűnik számodra a teljes Biblia 

elolvasása, kezdd az Evangéliumokkal! Könnyebben értelmezhetőek, és a 

bennük szereplő jelenetek és nevek is ismerősek lehetnek számodra. Kezdd a 

legrövidebbel, Márk Evangéliumával! Miközben olvasod, az is elkezd 

érdekelni, hogy a többi evangélista hogyan meséli el Jézus életét. 

2. Használj Bibliaolvasó segédletet! Dr. Mary Healy, egy kiemelkedő 

katolikus tudós időt szánt arra, hogy egy olyan tervet készítsen, melyben az 

év 365 napjára egyenlően felosztja a Bibliát. (…)  

3. Olvasd kronologikusan! Jeff Cavins, a „Nagy Biblia Kaland” című Biblia 

tanulmányában a résztvevőket egy képzeletbeli utazásra viszi a teljes Biblián 

keresztül (kronologikusan haladva). A résztvevők ezalatt elmélyülnek az 

üdvtörténet minden egyes időszakában, és felfedezik a Szentírás összes 

csodálatos történetét. Egy egyedülálló színkódos rendszer segítségével 

megtanulják a biblia főbb szereplőit, a helyszíneket és az eseményeket. 

4. Kezdd a Zsoltárokkal! Az Ószövetségben a Zsoltárok Könyve mély költői 

nyelvezetű és szívhez szóló. A hagyomány szerint a zsoltárokat Dávid király 

írta, és a mai napig fontos a szerepük a keresztény és zsidó vallásban. A 

Zsoltárok elolvasása segíthet, hogy még nagyobb legyen az érdeklődésed a 

Biblia többi része iránt is. (Forrás: 777blog.hu) 


