
Hirdetések 

1. Ma van a Missziók vasárnapja, a gyűjtést a missziók javára fordítjuk. 

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

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

3. Jövő pénteken este 6 órára várjuk a Templomba az egyházközség 

fiataljait, elsősorban a 13 év fölöttieket, az esti hatos lelkifröccsre, aminek 

keretében szentségimádást tartunk, utána pedig agapéra hívjuk a 

jelenlévőket. 

4. Október a rózsafüzér hónapja. Kérjük a Szűzanya közbenjárását ebben a 

hónapban is azáltal, hogy naponta elimádkozunk egy tized rózsafüzért! 

Október hónapban szombatonként este fél 6-tól együtt imádkozzuk a 

rózsafüzért a Templomban a Rózsafüzér Társulat vezetésével. 

5. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Szent Lukács evangélista ünnepe lesz, 

csütörtökön Boldog IV. Károly királyra, pénteken Szent II. János Pál pápára, 

szombaton Kapisztrán Szent János áldozópapra emlékezünk. 

6. Akik új síremlék megáldását kérik, jelezzék azt a sekrestyében vagy a 

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

kor kerül sor. 

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

Anekdoták és aranyköpések Szent XXIII. János pápától (2. rész): „Éjjelente 

gyakran felébredek, eltöprengek a világ súlyos problémáin, és elhatározom, 

hogy mindezt el kell mondanom a pápának. Aztán másnap, mikor felébredek, 

rájövök, hogy én vagyok a pápa.” *** Amikor egy riporter megkérdezte, 

hányan dolgoznak a Vatikánban, János pápa állítólag így felelt: „Nagyjából 

a fele.” *** Egy bíboros nehezményezte, hogy a vatikáni fizetésemelés után 

az egyik alkalmazott ugyanannyit keres, mint a bíboros. A pápa azt mondta: 

„Annak az alkalmazottnak tíz gyereke van, remélem, a bíborosnak nincsen.” 

*** Egy este a barátját látogatta meg a Szentlélek Kórházban. A nővér, aki 

ajtót nyitott, így mutatkozott be: „Szentatyám, a Szentlélek főnöknője 

vagyok.” A pápa így felelt: „De jó magának! Remek állás! Én csak ‘Isten 

szolgáinak szolgája’ vagyok.”  

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

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között. 
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ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP – MISSZIÓS VASÁRNAP 

A válaszos zsoltár válasza: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van 

bizodalmunk.  

 „Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok 

zsarnokoskodnak a népeken, s vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. 

Közöttetek azonban ne így legyen. Ha valaki közületek nagy akar lenni, 

legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen 

mindenkinek a szolgája” (Mk 10,42-45) A Zebedeus fiúk önző módon, a 

többi apostol rovására akarják biztosítani maguknak a két fő helyet az Isten 

Országában. Mintha semmit sem értettek volna meg Jézus három éves 

tanításából és életpéldájából. Nagyon evilági módon gondolkodnak, de a 

többiek is, akik ezen megsértődnek. Jézus nagy szeretettel maga köré ülteti 

őket, és újra elmagyarázza: a világ fiai versengenek, hatalmaskodnak, 

féltékenykednek, ítélkeznek… De köztetek ne így legyen! Ha köztetek is így 

van, akkor nem léptek be az Isten Országába. Az apostolok féltékeny 

irigysége megmérgezi a szívüket. Nem veszik észre, hogy egyformán vétkes 

az is, aki uralkodni akar, és az is, aki féltékenyen megsértődik. Mert 

mindegyik a szeretet kapcsolatát teszi tönkre. Jézus pedig azt mondja: úgy 

szeressétek egymást, ahogy Én szeretlek titeket! Vizsgáljuk meg életünket, 

hogy köztünk, bennünk ez hogyan van jelen! Nehogy az utolsó pillanatban 

derüljön ki, hogy az a hely, amit Jézus nekünk készített, azt nem foglalhatjuk 

el, mert be sem mehetünk az Ő örök Országába. (Péter atya) 
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Élménybeszámolók a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról: 

közösségek szentségimádása a Bazilikában (5. rész) 

Az utóbbi időben nagyon megszerettem a szentségimádást. Bevallom 

leginkább azt a csendes ceglédit. Ahol olyan könnyű a külvilág minden zaját 

kizárni és csak elidőzni Istennél. Amikor megláttam a NEK programját, ez 

volt az első, amit kiszúrtam, erre, biztosan szeretnék menni. Tudtam, hogy ez 

egészen más lesz,  persze, várhatóan sokan lesznek, de ez nem baj. 

Megyek. A csütörtök fárasztó napom, a héten, a vonaton sokat beszélgettünk, 

ajándékként éltem meg, hogy útitársam is lett. Jól esett arra gondolni, hogy 

hamarosan ott leszünk. Sok minden foglalkoztatott, és sok minden bántott is. 

Túl sok minden kavargott bennem. Fél 7-kor már a Szent István téren 

voltunk. Egészen ledöbbentem a látványtól, hogy mennyien vannak már a 

téren is. Amikor beléptünk a bazilikába, már az is látszott, hogy jó, ha rendes 

álló helyünk lesz, annyira sokan vannak.  Döbbenten gondolkodtam el, hogy 

vajon egy ilyen fárasztó nap, és hét estélyén, biztos-e, hogy ezt akartam. 

Éjfélkor hazaérni egy ilyen tömeg rendezvényről. És még fél óra a kezdésig.  

Azután megérkezett Jézus, felcsendült az első dal, majd a második, a 

szentírás mondatai... Hirtelen hihetetlen jól éreztem magam, és már nem 

zavart az iszonyatos tömeg, hanem szinte jól esett. Egészen csodálatosnak 

életem meg, hogy mindvégig láttam a helyemről az oltáriszentséget. És azt 

is, hogy a sok álló ember között egyszer csak hátra adtak két széket, és 

leülhettünk. Ekkor vettük szemügyre, hogy mindenki aki körülöttünk áll 

fiatalabb, hát talán azért kaptuk mi a széket. És mert a mi mennyei Atyánk 

végtelen figyelmes, és gondoskodó. Csodaszépen szólt a kórus, a zenekar, de 

mindent felülmúl amikor a bazilikában minden ember énekel. Mindegy is, 

hogy magyarul, vagy angolul, vagy bármilyen nyelven. mindenki énekelt. És 

megint, mint már oly sokszor megtapasztalhattam, hogy Istennél lenni jó! 

Testvérként lehetünk együtt! Ha sokan vagyunk is, tud nagyon meghitt, és 

szép lenni az együttlét. Ez a mi egyházunk, a mi összetartozásunk! 

Katolikusnak lenni jó, Istennél nagyon jó! Nála béke van, és végtelen 

szeretet. Ebben megmerülni, találkozni a legtöbb amit kaphatunk!  

Ha a vége előtt picivel eljövünk, elérünk egy korábbi vonatot.. De 

nem jöttünk el. Fel sem merült. Ha tartott volna még maradtunk volna.. A 

nehézségeink nem múltak el egycsapásra. De Isten fényében ránézni minden 

más. Békével, és belső örömmel a szívemben jöttem haza. Hála érte 

elsősorban Istennek, de mindenkinek akik olyan sokan, sokat fáradoztak, 

hogy ezt megélhessük! (Turai Éva)  

Hogyan imádkozzuk a rózsafüzért? (3. rész) A rózsafüzér titkai:  

II. János Pál Pápa Rosarium Virginis Mariae kezdetű apostoli levele 

alapján a hét különböző napjain az alábbi titkokkal imádkozzuk a 

rózsafüzért: hétfőn és szombaton az örvendetes titkokat, kedden és pénteken 

a fájdalmas titkokat, csütörtökön a világosság titkait, szerdán és vasárnap a 

dicsőséges titkokat mondjuk. 

Az örvendetes titkok:  

… akit te, Szent Szűz, Szentlélektől fogantál, 

… akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál, 

… akit te, Szent Szűz, a világra szültél, 

… akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál, 

… akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál. 

A fájdalmas titkok 

…aki érettünk vérrel verejtékezett, 

…akit érettünk megostoroztak, 

…akit érettünk tövissel koronáztak, 

…aki érettünk a nehéz keresztet hordozta, 

…akit érettünk keresztre feszítettek. 

A dicsőséges titkok 

…aki a halálból feltámadt, 

…aki a mennybe felment, 

…aki nekünk a Szentlelket elküldte, 

…aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett, 

…aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott. 

A világosság titkai: 

…aki a Jordán vizében megkeresztelkedett, 

…aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét, 

…aki meghirdette Isten országát, 

…aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét, 

…aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát. 


