
Hirdetések: 

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

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

délelőtt fél 9-kor a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában. 

2. Szerdán este fél 7-kor a felnőtt katekézis, csütörtökön fél 8-kor pedig a 

kezdő katekumen csoport. 

3. 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. 

4. 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.  

Ugyanaznap délután 3-tól ifjúsági lelkinapot tartunk a katolikus iskola 

ebédlőjében, amire szeretettel várjuk a 14 év felettiek fiatalokat.  

5. Halottak napjához kapcsolódik az a rövid kiadvány, amelyet Irány a 

menny! címmel megtalálhatnak a Tanítványok mellé kihelyezve. Ebben 

néhány imádságot és idézetet válogattunk össze, amelyek segíthetnek nekünk 

lelkesülni a mennyország iránt és tudatosabban készülni a jó halálra.  

6. Csak a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút 

nyerhet az a hívő, aki november 1-től 8-ig áhítatos lélekkel temetőt látogat, s 

legalább lélekben imádkozik az elhunytakért (mind a nyolc napon 

elnyerhető); aki halottak napján templomot vagy kápolnát áhítattal 

meglátogat, s egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik. 

7. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Halottak napja, csütörtökön 

Borromeo Szent Károly püspökre emlékezünk. Pénteken Szent Imre herceg 

ünnepe lesz. 
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ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP 

A válaszos zsoltár válasza: Szeretlek, Uram, Istenem, * én erősségem.  

Ahogy most erről a témáról kezdünk beszélni, először is azt 

szeretném mondani, hogy nagyon-nagyon-nagyon, kimondhatatlan 

mértékben szeretve vagy. Isten annyira szeret, amennyire fel sem fogod! 

Ezerszer jobban szeret, mint a földi szülő a gyermekét, és tízezerszer jobban, 

mint a vőlegény a menyasszonyát. Annyira szeret Isten, hogy a legnagyobb 

műgonddal alkotott. Ő nem csak egy random embert szeretett volna, 

egyszerűen csak „valakit”: Ő egészen pontosan tégedet akart, minden külső 

és belső vonásodat Ő formálta, Ő akarta, és Ő gyönyörködik benned. Nem 

hagy el, hiszen még ha a földi édesanya meg is feledkeznék csecsemőjéről, 

Isten sosem hagy el. Olyannyira nem, hogy még amikor mi, emberek, bűnt is 

követünk el, és ezáltal elfordulunk Istentől, Ő akkor is utánunk jön. Figyeld 

csak a választott nép történetét az Ószövetségben! Sokszor elfordultak 

Istentől, bálványokat imádtak, és ezáltal kiszakították magukat Isten 

„kegyelmi hatóköréből”. Nem is csoda, hogy ezek után csőstül jött a baj, 

mindenféle népek megtámadták, fogságba vitték őket. De ha elolvasod a 

próféták könyveit, láthatod, hogy jópár, az Izraelt sanyargató népek elleni 

ítélet található bennük, olyasmi indoklásokkal, hogy nem bántak szépen 

Izraellel, lenézték, gúnyolták, kinevették Isten népét. Mert Istennek az Ő 

nagy szeretetében fájt látnia, hogy mi történt a Tőle elfordult népével. És 

amikor az ember Isten ellen dönt, és így a saját hibájából kerül bajba, azt 
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gondolom, a Jóisten pont ugyanígy „érez”, Neki az a legnagyobb gondja 

(már ha ezt meg lehet fogalmazni ilyen emberi módon), hogy pontosan látja, 

milyen nagy veszély leselkedik az emberre, ha az kiszakítja magát Isten 

kegyelméből. Ő mindig a legjobbat akarja neked, félt, és az Ő biztonságában 

szeretne tudni téged. Így szeret az Isten! 

Ekkora szeretet láttán csoda-e, hogy a Jóisten minket is arra hív a 

főparancsban, hogy szeressük mi is Őt, illetve embertársainkat? Ez a 

leggyönyörűbb hivatása az embernek, de egyben a legnehezebb is. Hogyan 

lehet jól szeretni? És pláne az ellenségeinket? Hiszen Jézus ezt mondja 

Lukács evangéliumában (6,27-28): „Nektek viszont, akik hallgattok engem, 

azt mondom: Szeressétek ellenségeiteket! Tegyetek jót azokkal, akik 

gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak benneteket, és imádkozzatok 

azokért, akik gyaláznak titeket.” Szerencsére szabadon tudod szeretni akár az 

ellenségeidet is, ugyanis amikor valakit szeretni szeretnél, bármilyen 

meglepően hangzik is, nem az érzelmek a meghatározóak. Önmagukban az 

érzelmek jönnek-mennek, a szeretet azonban nem egy érzés, nem is 

szimpátia, vagy valami meleg bizsergés az ember szívében, még csak nem is 

a szerelem. A szeretet egy döntés, hogy a másik akármit tesz is, és én 

akárhogy is érzek iránta, én mégis minden körülmények közt a másik 

tényleges javát – azaz végső soron az örök üdvösségét – szeretném szolgálni, 

és minden körülmények közt megteszek minden tőlem telhetőt a másik 

javára, a másik üdvössége érdekében, hogy jó legyen a másiknak. Akkor is, 

ha közben dühös vagyok az illetőre, vagy megbántott, vagy bármit vétett 

ellenem. (Ny. Boglárka) 

Elsőáldozás az egyházközségben (2. rész) 

Nagy élmény volt a közös gyónás az elsőáldozás előtt. Jó volt rá 

együtt felkészülni, látni, hogy neki is fontos, hogy én is ott vagyok. Áldozás 

során úgy alakult, hogy én álltam az egyik sorba, Gabika a másikba, és 

egyszerre került sor az áldozásra, ami csodálatos élmény volt. (Bártfai Gábor 

- szülő) 

Szülőként nagy hálát és nagy felelősséget érzek legkisebb 

gyermekem elsőáldozása után. Hálát adok Istennek, hogy társaival együtt 

gyermekem is megtapasztalhatta a Jézussal való közösség örömét, és hálás 

vagyok mindazoknak, akik segítették őt az elsőáldozási felkészülésben. 

Köszönetet szeretnék mondani az atyáknak és a hitoktatóknak, akik sokat 

fáradoztak értük a felkészülés ideje alatt. Úgy gondolom, fáradozásuk 

nagyon gyümölcsöző volt, és a gyermekek méltó módon felkészültek arra, 

hogy Jézust szívükbe fogadják. Az előkészítő foglalkozások, a nyári 

kirándulás a közösséghez tartozás érzését is megerősítették a gyerekekben, és 

nagyon örülök annak is, hogy ezután is lesz lehetőségük erre a plébániai 

közösségekben (fiúkör, lánykör, ministráns közösség, énekkar). Úgy 

gondolom, ez más plébániaközösségek számára is példaértékű lehet. 

Ugyanakkor tudom, hogy a szülői példamutatásnak is nagy szerepe van a 

hitéleti nevelésben, és remélem, hogy szülőként sikerül gyermekeim számára 

vonzóvá tenni a keresztény életet. A járvány ideje alatt, amikor nem voltak 

nyilvános szentmisék, megtapasztaltam, hogy mennyire hiányzott a 

szentáldozás. Nagyon szeretném, ha gyermekem számára is az lenne a 

legnagyobb érték, ha találkozik Jézussal az Eucharisztiában. (Vágó Katalin -  

szülő) 

A zsolozsma imádsága (1. rész) 

„Ha tehát a hívők zsolozsmára szólítva összegyűlnek, és együtt dobban a 

szívük, együtt zeng az ajkuk, akkor láthatóvá teszik a Krisztus misztériumát 

ünneplő Egyházat.” (…) „A zsolozsma a többi liturgikus cselekményhez 

hasonlóan, nem magánjellegű cselekmény. Az Egyház egész testére 

vonatkozik, azt teszi láthatóvá és azzal közli hatásait.” (A II. Vatikáni Zsinat 

Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúciója a szent liturgiáról.) A 

zsolozsma tehát liturgikus cselekmény: beszélgetés Isten és az ember között. 

Közös zsolozsmázásra több lehetőség is van Templomunkban: 

elsőpéntekenként az esti mise előtt együtt végezzük az esti dicséretet, 

keddenként és péntekenként a reggeli mise előtt közösen mondjuk a reggeli 

dicséretet. A Templomban megvásárolható a Kis zsolozsmáskönyv. 

Okostelefonokra letölthető a zsolozsma applikációja. 

Az imaapostolság novemberi imaszándéka a depresszióban szenvedőkért: 

Imádkozzunk, hogy a depressziótól vagy a kiégéstől szenvedő emberek 

másoktól segítséget kapjanak, és rátaláljanak a Fényre, amely megnyitja 

őket az életre. 


