
Hirdetések 

1. Hétfőn délután 3-kor lesz a bibliakör, szerdán este fél 7-kor a felnőtt 

katekézis, csütörtökön fél 8-kor pedig a kezdő katekumen csoport. 

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 

ministráns foglalkozás tartunk. 

3. Jövő vasárnap lesz a Magyarok Nagyasszonya kápolna búcsúja. 

Ugyanezen a napon lesz egyházközségünkben az elsőáldozás a fél 10-es 

mise keretében. Imádkozzunk az elsőáldozókért, hogy Isten kegyelme 

készítse elő őket az Oltáriszentség buzgó vételére. Vegyünk részt minél 

nagyobb számban ezen a szentmisén! 

4. Október a rózsafüzér hónapja egyházunkban. Kérjük a Szűzanya 

közbenjárását ebben a hónapban is azáltal, hogy naponta elimádkozunk egy 

tized rózsafüzért! 

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

nincsenek megkeresztelve vagy nem voltak még elsőáldozók, katekézis 

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

teremben. 

6. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Assisi Szent Ferencre, kedden Szent 

Faustina Kowalska nővérre, csütörtökön a Rózsafüzér Királynőjére 

emlékezünk. Pénteken Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország 

főpátrónájának főünnepe lesz. 

7. Az imaapostolság októberi imaszándékai: imádkozzunk, hogy minden 

megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a 

misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot. 

8. Akik új síremlék megáldását kérik, jelentkezzenek a sekrestyében vagy a 

plébániai irodában. A sírszentelésekre október 31-én, vasárnap délután 2 

órakor kerül sor. 
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Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között. 
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ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 

A válaszos zsoltár válasza: Életünknek minden napját, * Isten áldása 

kísérje.  

 Isten a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az ember ezért 

elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és ketten egy test 

lesznek (Mk 10,6-8). A mai evangéliumról Jézus a szent házasság csodájáról 

tanít minket. Tanítása most különösen is megszívlelendő, amikor az Egyház 

családévet ünnepel. Ferenc pápa 2021. március 19-ére hirdette meg az 

Amoris Laetitia családévet, ami a 2022-es családok világtalálkozójával zárul. 

A Szentatya szeretné, ha idén átelmélkednénk az Amoris Laetitia apostoli 

buzdítást, és elmélyítenénk annak tartalmát. Ferenc pápa a következőt írja az 

említett dokumentumban: „Arról mindig is beszéltünk, hogy a kegyelem 

állapotában lévő ember szívében ott lakik Isten. Ma azt is elmondhatjuk, 

hogy a Szentháromság jelen van a házassági közösség templomában. 

Ahogyan ott lakik népének dicséreteiben (vö. Zsolt 22,4), úgy bőségesen ott 

él a házastársi szeretetben, amely megdicsőíti őt” (AL 314). Micsoda 

csodálatos ajándék a házasság és a család! Nem csoda, hogy a sátán minden 

erejét és befolyását latba vetve támadja ezeket, hogy írmagja se maradjon a 

családban és a házasságban köztünk élő Istennek. Karl Marx a következőt 

írja: „A Szent Család titka a földi család titka. Hogy az előbbit eltüntessük, 

az utóbbit kell elméletben és gyakorlatban megsemmisíteni.” Imádkozzunk 

oltalomért a családok számára. Adjunk hálát Istennek a családunkért, 
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köszönjük meg családtagjainknak, hogy vannak, és mondjuk el nekik, hogy 

mit értékelünk bennük a legjobban! 

Élménybeszámolók a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról (3. 

rész) 

Az Eucharisztikus Kongresszus nyitómiséje nagyon tetszett. Több, 

mint ezer gyerekkel voltam együtt és ez egy olyan hangulatot adott, hogy el 

sem tudom mondani. A papok bevonulása csodálatos látványt nyújtott: több 

száz egyházi ember (püspökök, papok, szerzetesek és apácák) vettek részt a 

misén. Jó volt látni, hogy ez a sok ember azért jött el, hogy meghallgathassák 

a misén Krisztus szavát, amelyet egy magas rangú olasz pap közvetített 

nekünk. Nagyon felemelő érzés volt megtapasztalni, hogy milyen, amikor 

ennyi ember egyszerre mondja el a Miatyánkot. Ebben a felfokozott 

hangulatban még inkább azt éreztem, hogy az áldozáskor Krisztust vettem 

magamhoz. Útravalónak pedig elviszem magammal Bagnasco bíboros 

szavait: „Az Egyháznak szüksége van rátok, a fiatalságotokra, a 

lelkesedésetekre. Nektek viszont szükségetek van Jézusra.” Szeretném én is 

Jézussal járni az utamat továbbra is, hiszen ő a barátom, aki mindig 

mellettem áll. (Oroszi Rózsa) 

Nagy izgalommal készültünk már jó ideje a nyitómisére és az 

elsőáldozásra. Azért döntöttünk úgy, hogy Rózsa a nyitómisén legyen 

elsőáldozó, mert hittünk abban, hogy egy ilyen korú gyereknek nagy 

megerősítés lehet, ha látja, hogy mennyi keresztény, hívő ember van a 

világban. Hogy nem csak az a maroknyi gyerek van, akikkel hetente 

találkozik a katekézisen, hanem több száz, több ezer gyermek, akikkel most 

közösen elköteleződtek Krisztus mellett. Már a térre érve érezni lehetett, 

hogy itt valami nagy dolog készül: csupa mosolygós arc fogadott, a sorban 

állás ellenére is mindenki kedves és türelmes volt a másik emberrel. Ahogy 

kezdett benépesülni a tér, egyre jobban érezni lehetett a fokozódó izgalmat. 

Mi szülők, hátrébb ültünk, mint a gyerekek, a mise előtt még 

izgatottan rohangáltunk hozzájuk, hogy ellenőrizzük őket. Amikor 

megszólalt az orgona, elkezdődött a bevonulás, egyszerre csend lett a téren. 

Áhítattal figyeltük, ahogy a püspökök, érsekek és egyéb magasrangú egyházi 

személyek végeláthatatlannak tűnő sora felvonult. És akkor még nem is 

beszélve a többi papról és szerzetesről, akik több szektort is megtöltöttek! 

Hihetetlen erő volt abban, amikor a több ezer ember egyszerre kezdett el 

énekelni, vagy ahogyan egyszerre zúgtak a zsoltár válaszok. Még most is 

visszacsengenek a prédikáció mondatai: „Senki sincs egyedül egy ellenséges 

világmindenség közepén”. Azt gondolom, hogy meg kell szívlelnünk 

Bagnasco bíboros szavait: „… az élet nem attól szép, hogy nincsenek benne 

megpróbáltatások, nehézségek, tévedések, de nem is akkor, ha sikerekkel 

lesz tele, ha fontos emberek lesztek, hanem akkor, ha hasznosak lesztek.” A 

mai világban óriási nagy szükség van a hasznos, Krisztus és az Egyház 

mellett elköteleződött emberekre. Úgy érzem, hogy az Eucharisztikus 

Kongresszus nyitómiséje megerősített engem, új lendületet adott abban, hogy 

merjek Isten útján járni, merjek igent mondani a hívására, hiszen ezen az 

úton sosem leszek egyedül. (Oroszi Zsuzsi)  

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

fejeregyhazi.tamas@vaciegyhazmegye.hu címre. 

Hogyan imádkozzuk a rózsafüzért? (2. rész) A rózsafüzér imádságai:  

1. Hiszekegy 

2. Miatyánk 

3. Üdvözlégy (a titokkal): Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van 

Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek 

gyümölcse, Jézus. (titok) Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja, 

imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen 

3. Dicsőség: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen 

kezdetben, most és mindörökké. Ámen 

4. Fatimai fohász: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a 

pokol tüzétől! Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokét, akik legjobban 

rászorulnak irgalmadra. 

5. Az ötödik tizedet befejezve ezt a könyörgést mondjuk: Imádkozzál 

érettünk, Istennek szent Anyja! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire! 

Könyörögjünk! Úristen, a te egyszülött Fiad életével, halálával és 

feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát: add meg, kérünk, 

hogy e titkokról a Boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával 

megemlékezve, utánozzuk, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit 

ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

mailto:fejeregyhazi.tamas@vaciegyhazmegye.hu

