
Hirdetések 

1. Ma van az Elvándorlók és menekültek világnapja. 

2. Szeretettel várjuk az egyházközség fiataljait a plébániai csoportokba: 

keddenként 3-tól a Szent László fiúkör, péntekenként 3-tól a Szent Teréz 

lánykör, illetve este 6-tól a nagyifi találkozik. Vasárnaponként 9-től a 

ministráns foglalkozás tartunk. 

3. A felnőtt katekézis szerdán este fél 7-kor lesz.  

4. Jövő péntek elsőpéntek. Reggel 7-kor és este 6-kor lesz szentmise a 

Templomban. Az esti mise előtt 5-től szentségimádást tartunk. Ennek az 

első felében csendben hódolunk a kihelyezett Oltáriszentség előtt, a második 

felében pedig elimádkozzuk a zsolozsma esti dicséretét. A nap folyamán lesz 

beteglátogatás is. 

5. A héten elsőszombat lesz. Az esti mise előtt fél 6-tól rózsafüzért 

mondunk a Templomban a Rózsafüzér Társulat vezetésével. Imádkozunk az 

egyházközség lelki megújulásáért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért. 

6. Október a rózsafüzér hónapja egyházunkban. Kérjük a Szűzanya 

közbenjárását ebben a hónapban is azáltal, hogy naponta elimádkozunk egy 

tized rózsafüzért! 

7. Azon felsős fiatalok részére, akik a Szent Kereszt Iskolába járnak, és 

nincsenek megkeresztelve vagy nem voltak még elsőáldozók, katekézis 

indul Szilvi néni vezetésével az iskolában hétfőnként 3 órától a 4-es 

teremben. 

8. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Páli Szent Vince áldozópapra, 

csütörtökön Szent Jeromos egyháztanítóra, pénteken Lisieux-i Szent Terézre, 

szombaton pedig a Szent Őrzőangyalokra emlékezünk. Szerdán Szent 

Mihály, Gábor és Rafael főangyalokat ünnepeljük; Szent Mihály a Váci 

egyházmegye védőszentje. 
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ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP 

A válaszos zsoltár válasza: Az Úr végzései igazak, * megvidámítják a szívet.  

  

„Ha kezed megbotránkoztat, vágd le. Jobb csonkán bemenned az 

életre, mint két kézzel a kárhozatra jutni, az olthatatlan tűzre. Ha lábad 

megbotránkoztat, vágd le. Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a 

kárhozat olthatatlan tüzére kerülni. Ha szemed megbotránkoztat, vájd ki. 

Jobb félszemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a 

kárhozatra jutni.” (Mk 9, 43-47) Jézus radikális. Itt nyilván nem az 

öncsonkításra bíztat. De akkor mire? Nagy port kavart, amikor 2019-ben a 

Netflix streamingszolgáltató bemutatott egy olyan filmet, ahol Jézust 

LMBTQ-szereplőként ábrázolta. A közelmúltban pedig egy újabb botrányos, 

Jézust gyalázó tartalmat tett közzé, ahol az egyik jelenetben Jézus 

gépfegyverrel lelövi az Őt keresztre feszíteni próbálókat. Ezek az események 

segítettek számomra megérteni Jézus fent idézett szavait. Vannak olyan 

helyzetek, ahol nem lehet kompromisszumot kötni, és ez egy ilyen: ezek a 

hitet romboló tartalmak alapos okot adhatnak arra egy keresztény számára, 

hogy lemondja a Netflix előfizetését. Lehet, hogy ezzel elesünk egy-két jó 

filmtől, de inkább, mint hogy szemet hunyjunk a szolgáltató botrányos 

tartalmai fölött. Mellesleg, ha minden keresztény így járna el, a Netflix 

előbb-utóbb belátná, hogy anyagilag túl sokat veszítene egy ilyen gyalázatos 

film(sorozat) sugárzásával. De még ha nem is következne ez be, akkor is 

tudni kell meghúzni a határokat. Nem mindegy, hogy milyen filmeket 
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nézünk, milyen könyveket vagy cikkeket olvasunk, milyen zenét hallgatunk 

és kikkel barátkozunk. Ha felismerjük, hogy valami, amit beengedtünk az 

életünkbe, aláássa és mérgezi a hitünket, jobb lemondani róla, mert 

fokozatosan elhidegíthet Istentől, életünk forrásától. 

Élménybeszámolók a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról (2. 

rész) 

Találkozz Jézussal Budapesten - A NEK rövid kis jelszava, mely 

szeptember előtt csak reklámszlogenként hatott rám, valósággá vált bennem 

az Eucharisztikus Kongresszus hetében. Találkoztam Jézussal Budapesten, 

embereken, mosolyokon, beszélgetéseken, imákon és miséken keresztül. 

Jézus valóságos jelenléte mindenütt betöltött, mert az Ő nevében jöttünk 

össze nem ketten-hárman, hanem olykor több százezren is. 

A héten egy szerzetesnő barátnőmmel beszélgettem arról, hogy 

milyen rossz számára olvasgatni a negatív kommenteket a NEK kapcsán. „És 

mi volt a valóság?” – kérdeztem tőle. A valóság egészen más volt: a valóság 

a szeretet, az egység, a tanúságtétel, a tiszteletadás, a Szentlélek tapintható 

jelenléte, a csodák megtapasztalása. Engem ilyen nagyságú miséken mindig 

lenyűgöz, hogy ennyi ember jelenlétekor is bárki magához tudja venni az 

Oltáriszentséget, aki akarja. Valaki mesélte, hogy félt elindulni áldozni, mert 

attól tartott, hogy pont előtte fogy el az ostya a kehelyből. Aztán eszébe 

jutott a csodálatos kenyérszaporítás története, és tudta, hogy nem fogyhat el 

előtte az Oltáriszentség. Sőt úgy gondolta, hogy itt is megtörtént ez e csoda. 

Sok ismerősöm ott volt a pápai misén, akikkel jó lett volna találkozni, 

mert már vagy ezer éve nem láttuk egymást, de ebben a tömegben ez 

lehetetlen lett volna. Egyszer csak elmúlt bennem a velük való találkozás 

vágya, mert elöntött az a tudat, hogy Krisztusban egyek vagyunk. Az vált 

fontossá, hogy most ők is itt vannak, ők is magukhoz veszik az 

Oltáriszentséget, és így eggyé válhatok Krisztussal és ezáltal velük is, ami 

több egy egyszerű személyes találkozásnál, több bármely hétköznapi 

közösségnél. A NEK kapcsán harmadjára tapasztalhattam meg ezt az 

egységet. Először akkor, mikor pár nappal a NEK-es elsőáldozás előtt 

készítettem fel a gyerekeket. Az egyik leendő elsőáldozó megkérdezte, hogy 

lehet az, hogy Jézus ott van minden ostyában, minden helyen. Mert Isten - 

válaszoltam – Ő ott van egyszerre mindenütt és bennünk is, bármerre 

vagyunk is, bármilyen messze vagyunk egymástól. Pár nap múlva Robert 

Sarah bíboros miséjén éltem át hasonló egységet a hívők közösségével. A 

sok átszállás miatt csak megkésve érkeztünk a misére Gazdagrétre, ahol már 

nem jutottunk be a templomban, mert annyi hívő volt, hogy nagyrészüknek 

csak a kertben vehetett részt a szertartartáson. Az jutott eszembe, hogy ezer 

évvel ezelőtt is így állhatak őseink a kis körtemplomok előtt, várták ők is, 

hogy áldozhassanak, ekkor értettem meg, hogy Jézus nemcsak a mai kor 

híveivel, hanem az eddig élt hívekkel is összeköt az Eucharisztiában. 

 Robert Sarah bíboros szavait hoztam magammal a NEK-ről: „Kérjük 

Istent, hogy Szűz Máriához hasonlóan lehessünk jelenlétének 

szentségtartói.” Minden mise után, melyben magunkhoz vettük Jézus 

valóságos testét és vérét, vigyük magunkban Őt az emberek közé, úgy mint 

ezekben a szeptemberi napokban Budapesten. (Ecseri Szilvi) 

Ha szeretnéd Te is megosztani a NEK-es élményeidet, küldd el a 

fejeregyhazi.tamas@vaciegyhazmegye.hu címre. 

Hogyan imádkozzuk a rózsafüzért? (1. rész) A rózsafüzér menete:  
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