
Hirdetések: 

1. Ma van a szegények világnapja.  

2. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist tartunk. 

3. Katekézis indul a Templomban (Szent Klára kápolna) vasárnaponként 

fél 11-től 11-ig, amire várjuk azokat a (nem szentkeresztes) diákokat, akik 

még nincsenek megkeresztelve vagy nem voltak elsőáldozók, de szeretnének 

szentségekhez járulni. Az előkészítő első alkalma most vasárnap lesz a fél 

10-es mise után. 

4. 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.  

5. 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. A teljes búcsú elnyeréséhez 

hozzátartozik a szentgyónás és -áldozás, valamint a Miatyánk és a Hiszekegy 

elimádkozása a Szentatya szándékaira.  

6. Liturgikus ünnepek a héten: kedden a Lateráni bazilika felszentelését 

ünnepeljük, szerdán Nagy Szent Leó pápa, csütörtökön Tours-i Szent Márton 

püspök, pénteken Szent Jozafát püspök emléknapja lesz.  

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

Anekdoták és aranyköpések Szent XXIII. János pápától (4. rész): Egy 

vatikáni tisztségviselő azt mondta a pápának: „teljességgel lehetetlen”, hogy 

1963-ban megnyissák a II. Vatikáni Zsinatot. „Jó, akkor 1962-ben fogjuk 

megnyitni” – felelte. És meg is nyitotta. *** Nagy hallgatóság előtt beszélt 

éppen, mikor elromlott a mikrofon. Idegeskedés helyett megjegyezte: „Semmi 

baj, úgysem mondtam semmi érdekfeszítőt.” *** Egyszer apácák látogatását 

fogadta, akik Szent József nővéreiként mutatkoztak be neki, a pápa 

elismerően biccentett: „Ahhoz képest egész jól tartják magukat!” 

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

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között. 
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ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP 

A válaszos zsoltár válasza: Áldjad, lelkem, az Urat, * dicsőítsed az Istent!  

„Aki szűken vet, szűken is arat; s aki bőven vet, bőven arat. Mindenki 

elhatározásának megfelelően adjon, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, 

mert Isten a jókedvű adakozót szereti.” (2 Kor 9,6-7) Hogy ez mennyire igaz 

a következő történet is bizonyítja: „Isten nagylelkű. Ezt mindig is tudtuk és 

sokszor találkoztunk vele. Istennek a humora is szenzációs, hála 

Istennek! A közösségben a minap a tizedről volt tanítás. Felbuzdulva ezen, 

mondom az én drága életem párjának, mi lenne, ha most a tizeden felül is 

adakoznánk, közeleg a karácsony, nosza, múljuk felül az Urat 

nagylelkűségben. Amúgy is több havi tizeddel voltunk elmaradásban. 

Drágám meg rábólint és viccesen hozzáteszi, oké, adjunk huszadot. A döntés 

tehát megszületett, munkához is láttunk, és éppen ott tartottunk, hogy a 

felgyülemlett tizedünket kivégeztük, de még nem mentünk fölé, mikor is 

egyik nap teljesen váratlanul megjelenik anyósom és apósom  egy borítékkel 

a kezükben, rajta a felirat: Legkedvesebb Menyünknek kerek évfordulója 

ünnepére. Való igaz, kerek évszámot ünnepeltem szülinapomon, ami 

azonban már rég elmúlt. Kinyitom a borítékot, és tudod, Talake,  mennyi 

pénz volt benne? Forintra pontosan a kétszerese annak, mint amit már 

kiadtunk. Nem tudtuk az Urat felülmúlni nagylelkűségben, Talake, már 

akkor „viszonozta”, amikor még végére sem jutottunk a kitűzött feladatnak. 

Tömött, megrázott és túlcsorduló az Úr mértéke. Sebaj, Uram, most ismét mi 

jövünk…” (Forrás: Hagiosz.net) 
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Élménybeszámoló a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról (6. rész) 

A Nemzeti Eucharisztikus Kongresszusra hálatelt szívvel gondolok 

vissza, azóta is minden nap. Koordinátor társként rengeteg munkával és 

odafigyeléssel járt az előkészület, de örömmel és szeretettel vállaltam ezt a 

szolgálatot. Igyekeztem a rám bízott feladatot maximálisan ellátni. 

Bármilyen kérdés, nehézség merült fel, a NEK szervezői csapatához mindig 

fordulhattunk. Ők szinte azonnal, perceken belül válaszoltak, segítettek. 

Milyen csodálatos az Isteni gondviselés! Több ezer önkéntes, példaértékű 

összefogásával találkozhattam, akik éjjel nappal azon dolgoztak, hogy a 

Kongresszust legjobb tudásuk szerint segítsék, és ez nem csak itt vált 

nyilvánvalóvá, hanem a Kongresszus teljes hetét átszőtte. Egy hatalmas 

család tagjának éreztem magam. A szeretet, az együttérzés, a segítő szándék 

áradt felőlük minden helyzetben. Még ismeretlenül is ismerősként fordultunk 

egymás felé. Ezt egy szomorú esemény kapcsán is megtapasztalhattam. 

Egyik testvérünket a Kongresszus előtt 2 héttel szólította magához az Úr. 

Jeleznem kellett a szervezők felé a szomorú hírt. Szinte azonnal érkezett a 

válasz, amiben részvétüket és együttérzésüket is kifejezték, mind a család, 

mind az Egyházközösség felé. 

A Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola évnyitója volt az az 

alkalom, ahol azt éreztem, hogy valami csodálatos dolog van készülőben. A 

NEK himnuszra készült koreográfia egyszerűen magával ragadott. Ezúton is 

szeretném a szervezőknek megköszönni. Itt éreztem, hogy ez a Kongresszus 

rengeteg kegyelmet tartogat minden ember számára. Éppen ezért is 

sajnáltam, hogy a heti programokon személyesen nem tudtam részt venni, de 

a híradásokat folyamatosan követtem. Kezdtem mélyebben megtapasztalni, 

átélni az elhangzottakat. Ami nagyon magával ragadott az előadások során, 

az az, hogy „az Eucharisztia olyan misztérium, amely átlényegít, átváltoztat. 

Egyszerre vagyunk jelen a Szentmisében az Utolsó Vacsora termében, a 

Golgotán és a Feltámadásban.” Ez a misztérium számomra a Kongresszus 

záró Szentmiséjén nyilvánult meg a legjobban, amin már mi is részt tudtunk 

venni a Családommal. 

A záró Szentmisére reggel 7 órakor indultunk két busszal. Útközben a 

rózsafüzért imádkozva készültünk a találkozásra. Különleges érzés fogott el, 

amikor az imádság közben leállították a buszt, és láthattuk a Szentatya gépét 

leszállni. Csak az Ő megérkezése után folytathattuk utunkat. A 

peremterületen hatalmas tömeg volt, ami első látásra ijesztőnek tűnt 

számomra, de mégis ez a zsúfoltság valahogy más volt, mint egy szokványos 

hétköznapi napon. Nem hangzott el senkitől bántó szó, zsörtölődés. Az 

emberek mosolyogtak egymásra. Mindenkit a segítő szándék, a szeretet, az 

egymásra figyelés vezérelt. Épp beléptünk a szektorunkba, amikor 

megérkezett Ferenc pápa, a pápa mobilon. Éreztük a felénk áradó szeretetét. 

A Szentmise számomra a felajánlásban teljesedett ki. Becsukott szemmel, 

ülve hallgattam a kórust és úgy éreztem, mintha az angyalok kórusával 

énekelnénk együtt. Csukott szemmel is hatalmas fényességben volt részem, 

sorban láttam magam mellett azokat, akik nem jöhettek velünk, de a 

szíveinkben ide hoztuk Őket. Úgy éreztem ekkor, hogy az ég a földdel 

összeért, eggyé válik. Leírhatatlan érzés volt. Csukott szememen keresztül 

éreztem az öröm könnyeit legördülni az arcomon, és amikor feleszmélve 

kinyitottam a szemem, azt láttam, hogy mindenki áll körülöttem. Zavarba 

jöttem, de ugyanakkor mégis öröm és hála töltött el, amit nem lehet 

szavakkal kifejezni. Sokáig még a hatása alatt voltam, és még most is, ha 

visszagondolok rá. A Szentmise után is arról beszélgettünk, hogy milyen 

csodálatos összetartozást tapasztalhattunk meg. Milyen jó volt együtt 

megvallani hitünket és láttatni az emberekkel, hogy ilyen békében és 

szeretetben lehet együtt élni és ünnepelni Krisztust.  Hála és köszönet a 

szervezőknek, a tanúságtevőknek, az előadóknak, hogy részesei lehettünk. 

Krisztus valóban itt volt és itt van köztünk. (Huszárné Millye Betti) 

A zsolozsma imádsága (2. rész) 

„A zsolozsmát ősi keresztény hagyomány szerint úgy szerkesztették meg, 

hogy Isten dicséretével a nappalt és az éjszakát megszentelje. Amikor tehát a 

papok (…) vagy a Krisztus-hívők a pappal együtt jóváhagyott formákban a 

dicséret e csodálatos énekét zengik, akkor ez a vőlegényéhez beszélő 

menyasszony hangja, sőt Krisztus és az Ő testének imádsága az Atyához.” 

(Sacrosanctum Concilium, 84.) 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. 


