
Hirdetések 

1. A mai gyűjtés az országos Karitász javára fog történni. 

2. Járványügyi rendelkezések a Váci egyházmegyében. Nyilvános 

szentmise (igeliturgia, zsolozsma) továbbra is tartható. Valamennyi 

szertartás és egyéb közösségi vagy más alkalom során kiemelt figyelmet kell 

fordítani az egymástól való biztonságos távolság megtartására, a 

maszkviselésre és a kézfertőtlenítésre. Kérem, hogy aki betegnek érzi magát, 

forduljon orvoshoz, és ne menjen közösségbe! Mentesülnek a vasárnapi 

szentmiselátogatás kötelezettsége alól az idősebb, veszélyeztetett, illetve 

beteg testvéreink, továbbá azok, akik kötelességüket teljesítik, jogosan 

félnek a közösségben való megjelenéstől, beteget ápolnak, nagyon idős vagy 

veszélyeztetett személlyel laknak együtt vagy hatósági karanténban vannak. 

A felmentés vonatkozik mindazokra is, akik úgy érzik, hogy számukra a 

szentmisén való személyes részvétel veszélyt hordoz magában. (A 

rendelkezés teljes szövege megtalálható a plébánia honlapján) 

3. Hétfőn Dung-Lac Szent András áldozópapra és vértanú társaira, szerdán 

Alexandriai Szent Katalinra emlékezünk. 

4. November 27-én, pénteken este 6-kor ifjúsági misét tartunk a 

templomban, amire szeretettel hívjuk a a plébánia fiataljait, elsősorban a 13-

25 éves korosztályt. A szentmisét élőben közvetítjük a Mária Rádió 

Facebook oldalán. 

5. Ferenc pápa különleges rendelkezése révén egész november hónapban 

teljes búcsút nyerhetnek azok, akik temetőt látogatnak és imádkoznak az 

elhunytakért, vagy akik vallásos lelkülettel templomot vagy kápolnát 

látogatnak, elimádkozzák a Miatyánkot és a Hiszekegyet. Krisztus Király 

ünnepén teljes búcsút nyerhet az a hívő is, aki nyilvánosan elimádkozza az 

emberi nem Megváltója, tekints reánk… kezdetű felajánló imát (az imádság 

szövege megtalálható a lap túloldalán). 

6. Kérjük, hogy akik még nem fizették be az egyházi hozzájárulásukat az 

idei évre, azok tegyék meg a hátralévő két hónapban a plébánia irodájában. 
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KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA 

„Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, az isteni 

méltóság, a bölcsesség, az erő és a tisztelet. Övé a dicsőség és a hatalom 

örökkön örökké!” (Jel 5,12; 1,6) 

 Nicky Cruz a karibi szigetországban, Puerto Ricoban született 1938-

ban. Apja sátánista pap volt, anyja boszorkány. Házukban gyakran tartottak 

spiritiszta szeánszokat. Pici korától fogva sokat bántalmazták testileg-

lelkileg. Tinédzserként a kegyetlenkedő édesanyja elől New Yorkba szökött, 

ahol hamarosan a fiúbandák erőszakos közegében találta magát. A félelmet 

nem ismerő fiú idővel az egyik rettegett banda vezetőjévé küzdötte fel 

magát.  

 Egy nap életét alapvetően megváltoztató dolog történt. Brooklyn ama 

életveszélyes no go zónájában, ahol élt, megjelent egy magas, cingár, 

vastagkeretes szemüveget viselő, vidékies öltözetben és beszédű prédikátor, 

akit David Willkersonnak hívtak. Isten szeretetéről beszélt az elvadult lelkű 

fiataloknak.  Nickyt feldühítette ez a tanítás, és nekitámadt Willkerson 

tiszteletesnek, leköpte, és megfenyegette, hogy megöli, ha nem hagyja abba a 

beszédet. Willkerson, bár félt, és védtelen volt, mégis megfelelt az alig 15 

éves Nickynek: „Nicky, megölhetsz és ezer darabra vághatsz engem, de 

minden egyes kis darab azt fogja kiáltani, hogy Jézus szeret téged!” Nicky 

nem bírta elviselni a hallottakat, elfutott a helyszínről, de ezt követően 

bárhová ment, bármit csinált, állandóan ez a mondat visszhangzott a füleibe: 
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„Jézus szeret téged!” Nicky végül átadta életét Jézusnak, bandájának és más, 

ellenséges bandák fiataljaival együtt. Egy idő elteltével pedig hazautazott, 

hogy kiengesztelődjön édesanyjával. Hatására szülei, sőt testvérei közül 14-

en szintén hitre tért. Azóta Nicky járja a világot, és hirdeti Jézus szeretetét. 

Krisztus Királysága terjed ott, ahol az emberek megtérnek, átadják életüket 

Jézusnak, és vállalkoznak arra a kalandra, amit Krisztus követése jelent. 

Felajánló imádság Krisztus Király ünnepére 

 Uram Jézus, az emberi nem Megváltója, tekints reánk, akik oltárod 

előtt alázatosan leborulunk. Tieid vagyunk, tieid akarunk lenni. Hogy 

azonban szorosabban egyesülhessünk veled, mindegyikünk felajánlja magát 

szentséges Szívednek. Sokan még nem ismertek meg, mások parancsaid 

megvetették és eltaszítottak maguktól. Könyörülj mindezeken, jóságos Jézus, 

és öleld valamennyit legszentebb Szívedre. Légy királya, Urunk, nemcsak a 

hívőknek, akik sohasem pártoltak el tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik 

elhagytak.  

 Add, hogy mihamarabb visszatérjenek az atyai házba és éhen-

szomjan el ne pusztuljanak. Légy királya azoknak is, akiket tévedés ejtett 

meg, vagy szakadás választott el. Hívd vissza őket az igazság szolgálatára és 

a hit egységébe, hogy rövidesen egy akol legyen és egy pásztor. Adj, Urunk, 

Egyházadnak biztos és teljes szabadságot, minden népnek békét és rendet. 

Tedd, hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék: Köszöntsük 

az isteni Szívet, amely által üdvösségünk támadt; dicsértessék és áldassék 

mindörökké. Ámen. (XIII. Leó pápa: Felajánlás Jézus legszentebb Szívéhez) 

Ferenc pápa 2020-as üzenete a szegények világnapjára (részletek) 

 „A szegény felé is nyújtsd ki a kezedet” (vö. Sir 7,32). A régi 

bölcsesség e szavakat mint követendő szent életszabályt állítja elénk. Ezek a 

szavak ma is ugyanolyan időszerűek, mint bármikor és segítenek abban, 

hogy tekintetünket a lényegesre irányítsuk és áttörjük a közöny válaszfalait. 

(…) 

1. Vegyük kézbe Jézus, Sirák fia könyvét az Ószövetségből, amelyben 

megtaláljuk a Krisztus előtt kb. kétszáz évvel élt bölcs szavait, aki azt az 

igazságot kereste, ami az embereket jobbá teszi, illetve képessé az élet 

eseményeinek mélyebb megértésére. (…) A könyv első soraitól kezdve 

Jézus, Sirák fia számos tanácsot ad az élet konkrét helyzeteire vonatkozóan, 

közöttük a szegénységére is. Ragaszkodik ahhoz, hogy a nehézségek 

közepette is bíznunk kell Istenben. (…) 

2. Oldalról oldalra értékes tanácsokat találunk arra nézve, hogy hogyan kell 

viselkednünk Istennel, a Teremtővel szemben, aki szereti a teremtést, minden 

gyermeke iránt igazságos és gondoskodik róluk. Ez az állandó Istenre 

tekintés azonban nem távolíthat el attól, hogy az emberekre is figyeljünk, 

éppen ellenkezőleg, e kettő szorosan kapcsolódik egymáshoz. (...) 

3. (...) A döntés, hogy figyelmet fordítunk a szegényekre és számos 

szükségletükre, nem függhet a rendelkezésre álló időtől, az egyéni 

érdekektől, sem személytelen társadalmi vagy lelkipásztori tervektől.  

4. A szegénységben élő emberrel való találkozás mindig kihívást jelent és 

kérdéseket vet fel. Hogyan segíthetjük elő kirekesztettségének és 

szenvedésének megszűnését vagy legalább enyhülését? Hogyan tudunk 

segíteni neki a szellemi szegénységében? A keresztény közösség arra kapott 

meghívást, hogy részese legyen a megosztás tapasztalatának, tudva, hogy ezt 

a feladatot nem szabad másokra áthárítani. Annak érdekében, hogy 

támogatást nyújtsunk a szegényeknek, elengedhetetlen, hogy személyesen is 

megéljük az evangéliumi szegénységet. (...)  

Imaönkénteseket keresünk! 

 Minden esztendőben ősszel toborozzuk az új beteglátogató 

önkénteseket. Most a járvány idején nem tudunk odamenni valóságosan a 

kórházakba, a betegekhez. Ezért azok jelentkezését várjuk, akik vállalják, 

hogy hetente elimádkoznak egy rózsafüzért egy adott kórház egy osztályának 

betegeiért és dolgozóiért! Jelentkezés e-mail-ben: iroda@korhazlelkesz.hu 

 Minden jelentkezővel egyeztetni fogjuk, hogy az egyházmegye 

területén lévő kórházak közül melyikre vonatkozik a szolgálata. Várjuk a 

jelentkezőket! Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata 
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