
Hirdetések 

1. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézis, csütörtökön fél 8-kor kezdő 

katekumen csoport lesz. 

2. Pénteken délután 2-től „keresztény üzenetű tökfaragó versenyt” 

rendezünk a plébánián 10-18 éves fiatalok részére. A programról bővebben a 

kihelyezett plakátokon lehet olvasni.  

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

hónapban is azáltal, hogy naponta elimádkozunk egy tized rózsafüzért! 

Szombaton este fél 6-tól együtt imádkozzuk a rózsafüzért a Templomban a 

Rózsafüzér Társulat vezetésével. 

4. Jövő vasárnap délután 2-kor lesz az új síremlékek megáldása. Akik 

sírszentelést kérnek, jelezzék még a mai nap folyamán a sekrestyében. 

5. November 1-je, hétfő Mindenszentek főünnepe, parancsolt ünnep. 

Szentmisét mutatunk be a Templomban délelőtt fél 10-kor és este 6 órakor, 

valamint a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában délelőtt fél 9-kor. 

6. November 6-án, szombaton délután 3-tól ifjúsági lelkinapot tartunk a 

katolikus iskola ebédlőjében, amire várjuk a 14 év felettiek fiatalokat.  

7. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Boldog Mór püspökre emlékezünk, 

csütörtökön Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolokat ünnepeljük. 

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

Anekdoták és aranyköpések Szent XXIII. János pápától (3. rész): Röviddel 

pápává választása után Róma utcáin sétált. Egy pár jött szembe, és ahogy 

elhaladtak egymás mellett, meghallotta, hogy a nő odasúgja a barátjának: 

„Jó ég, milyen kövér!” Utánuk fordulva megjegyezte: „Hölgyem, gondolom, 

tudja, hogy a konklávé nem kimondottan szépségverseny.” *** Még velencei 

pátriárka volt, mikor egy újságíró megkérdezte tőle, milyen hivatást 

választana, ha újrakezdhetné az életét. Azt felelte: újságíró lenne. Majd 

derűsen hozzátette: „S most lássuk, meri-e azt mondani, hogy maga meg, ha 

újrakezdhetné, pátriárkának állna!” 

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

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között. 
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ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP 

A válaszos zsoltár válasza: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért 

szívből ujjongunk.  

 „Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!” (Mk 10,47) Bartimeus kiáltása 

meghatotta Jézust: visszaadta neki szeme világát, és ezzel a lehetőséget, 

hogy emberhez méltó életet éljen. Ez a fohász visszhangot vert a 

történelemben, és életre hívta a Jézus-imát, ezt a keleten annyira közkedvelt 

imádságot, amelyik így hangzik: „Uram, Jézus Krisztus, Dávid fia, könyörülj 

rajtam, bűnösön!”, vagy rövidebben: „Uram, Jézus Krisztus, könyörülj 

rajtam!” Ennek az imának már a 4. században feltűnt az írásos emléke, a 8. 

századra pedig elnyerte végleges formáját. A hívek Isten nevének 

ismétlésével törekedtek átélni az Úr állandó jelenlétét. „Kiöntött olaj a te 

neved” – mondja az Énekek Éneke (Én 1,3). Ezeket a sorokat az egyház 

szentjei mindig Jézusra vonatkozva imádkozták. „Akár beszélsz, akár írsz, 

nem ízlik nekem a szó, ha Jézus neve nem hangzik fel közben”- írta 

Clairvaux-i Szent Bernát. Szent Faustyna Kowalska nővér pedig így fakad 

ki: „Ó, milyen hatalmas a neved, Uram! Ez az én lelkem ereje. Ha elhagy az 

erőm és sötétség hatol a lelkembe, a Te neved a nap, melynek sugarai 

világítanak, de melegítenek is. Hatására megszépül a lélek, ragyogóvá válik, 

mert fényét erődből nyeri. Ha Jézus legédesebb nevét hallom, hevesebben 

dobban a szívem, s vannak pillanatok, mikor Jézus nevét hallom, s elalélok.” 

Assisi Szent Ferenc végrendeletében meghagyta, hogy még azokat a 
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papírdarabkákat is össze kell gyűjteni és tiszteletben tartani, melyeken Jézus 

neve olvasható. Kapisztrán Szent János pedig a Jézus-monogramot (IHS) 

ráfestette azokra a zászlókra, melyek alatt Nándorfehérvárnál a török ellen 

harcoltak. Az egykorú leírások szerint a Hunyadi és Kapisztrán vezérelte 

sereg ajkán Jézus nevével győzte le a törököket. A mai napon bizalommal 

hívjuk segítségül Jézus nevét! Figyeljünk oda ma különösképpen, hogy Isten 

nevét hiába ne vegyük! 

Elsőáldozások az egyházközségben (1. rész) 

Az elsőáldozást már nagyon vártam és izgatott voltam, hogy fog 

sikerülni. Aztán nagyon hirtelen történt minden. Amikor megkaptam az 

ostyát nem éreztem semmit, de miután vártam egy kicsit, nagy boldogság 

öntött el. Olyan erő és boldogság töltött el, ami még soha. Ez olyan felemelő 

érzés volt, ami minden eddigi boldogságommal fölért. (Vágó Bulcsú) 

Szerintem az elsőáldozás egy nagy lépés az életemben, és nagyon 

izgalmas dolog. Amikor elsőáldozó leszel, akkor megpróbálsz változtatni az 

életeden, például jobban odafigyelsz másokra. Én nagyon izgultam. Utána 

szerintem mindenkinek jól esett, hogy az emberek körbe álltak, és minimum 

20 ember fotózott minket. Utána visszamentünk a plébániára, és hogy sose 

feledkezzünk meg arról a pillanatról, kaptunk egy gyönyörű emléklapot. 

(Bognár Sára) 

Jó volt az elsőáldozás, mert finom volt az ostya, és jó volt magamhoz 

venni Krisztust. (Zsoldos Gergely) 

Jó volt, mert elől ültünk és közel az oltárhoz. Amikor bementünk, 

mindenki minket nézett. Jó volt a fehér ruha. Finom volt az ostya. (Zsilka 

Attila) 

Számomra az eddig kapott legnagyobb kincs az elsőáldozás, azaz, 

hogy Krisztus testét magamhoz vehettem. Amikor elindultunk a plébániáról, 

izgatottság fogott el. Mi fog történni velünk? El tudom-e mondani a 

könyörgést vagy elrontom? El tudom-e érthetően mondani vagy hadarni 

fogok? Be tudom-e fogadni Jézust a kenyér színében vagy sikertelen lesz? 

Efféle gondolatok kavarogtak a fejemben. Nagyon-nagyon örültem, mikor 

magamhoz vehettem az Oltáriszentséget. Az egész misében ez volt a legjobb. 

A jobb oldalamon Emma, a bal oldalamon Szabina és mögöttem Andris ült. 

Mise után, miután visszavonultunk a plébániára és átöltöztünk, Szilvi néni 

mindenkinek egy-egy kis emléklapot adott. Amikor hazamentünk, sok 

ajándékot kaptam. (Kristóf Janka) 

Most már Krisztus bennem él. Nem lógok ki többé a sorból, hanem a 

közösséghez tartozom. (Bártfai Gábor) 

Nagyon jó volt játszva tanulni, készülni erre a csodálatos napra. Úgy 

érzem, hogy ezen a napon még közelebb kerültem Jézushoz. „Hálaének 

zendül, szól az orgona, végre itt vagy nálam, életem Ura. Ezt a szép napot én 

el nem feledem, visszajövök gyakran, várj rám Istenem!” (Fömötör Levente) 

Hogyan imádkozzuk a rózsafüzért? (4. rész): tippek az imádsághoz 

A rózsafüzérnek nem az a lényege, hogy mindig minden titkot 

végigmondjunk. A figyelem, az elmélyülés a fontos, hogy megpróbáljuk 

megérteni és minél teljesebben átélni azt a titkot, amelyet imádkozunk.  

A rózsafüzér titkai helyett lehet mást is imádkozni. Egyes 

imaközösségekben, templomokban szoktak választani egy-egy olyan titkot, 

ami az adott időszakhoz kapcsolódik (például adventben). Ilyenkor gyakran 

azt a bibliai részletet is megjelölik, amelyet a rózsafüzér-imádság kezdetén 

érdemes olvasni. De mi magunk is választhatunk olyan titkot, ami az életünk 

adott pillanatában segítséget jelent.  

Ha a templomban, közösen mondják a rózsafüzért, általában van egy 

„előimádkozó”, aki elmondja az imák elejét, például az Üdvözlégy első felét 

a titokkal. A közösség ilyenkor csak az ima második felét mondja. Ez azért 

hasznos, mert csak egy ember tartja számon, hogy hányadik imádságnál és 

melyik titoknál tartunk – nincs kavarodás, ha valaki téveszt. Hallgassuk 

figyelmesen az előimádkozót, magunkban mondjuk mi is az imádságot, így 

teljes értékű az elmondott rózsafüzér. 

A rózsafüzér – ha kötelességből mondják – monoton, mechanikus 

dologgá válhat, ekkor viszont elveszíti az értelmét. Próbáljunk a titkokra 

koncentrálni akkor is, ha már rutinszerűen mondjuk az imádságokat.  

(Forrás: https://www.hogyankell.hu) 


