
Hirdetések: 

1. Ma van az Elvándorlók és menekültek világnapja. Imádkozzunk 

mindazokért, akik elhagyni kényszerültek otthonukat. 

2. Folytatódik az elsőáldozási előkészítő Melinda néni hittanosainak: az 

alkalmak a fél 10-es mise után kezdődnek az Eötvös téri közösségi házban.  

3. Kérjük azokat a fiatalokat, akik elsőáldozásra készülnek, hogy a fél 10-

es misén baloldalon (Szent István oltár mellett) az első 4 padsorban 

foglaljanak helyet. Tisztelettel megkérjük a többi jelenlévőt, hogy hagyják 

szabadon ezeket a helyeket. 

4. Elindultak a plébániai ifjúsági csoportok: keddenként 3-tól a Szent 

László fiúkör, péntekenként fél 4-től a Szent Teréz lánykör, ugyancsak 

pénteken este 6-tól a nagyifi, vasárnaponként reggel 9-től lesz a ministráns 

foglalkozás. A fiú- és lánykörre a 4-8. évfolyamos fiatalokat, a nagyifire a 

középiskolás fiúkat és lányokat hívjuk és várjuk szeretettel. 

5. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist tartunk a plébánián. 

6. A városi iskolák hittanosainak kezdő katekézis csoport indul szeptember 

30-án, pénteken fél 3-tól a plébánián Ecseriné Simon Szilvia vezetésével. 

Ugyanezen a napon délután 5-kor szülői értekezletet tartunk a plébánián az 

októberben elsőáldozók szüleinek részére. 

7. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Páli Szent Vinve áldozópapra, 

pénteken Szent Jeromos egyháztanítóra, szombaton a Gyermek Jézusról 

nevezett Szent Teréz szűzre emlékezünk. Csütörtökön Szent Mihály, Szent 

Gábor és Szent Rafael főangyalok főünnepét üljük.  

Szent Mihály a Váci Egyházmegye védőszentje, kérjük az ő közbenjárását 

egyházmegyénk minden tagjáért.  

8. Jövő szombat: elsőszombat. Este fél 6-tól közösen mondjuk a rózsafüzért a 

Rózsafüzér Társulat vezetésével a Templomban. Imádkozunk az egyházközség lelki 

megújulásáért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért. 

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

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

Miserend: Templom: hétfő-péntek: 7:00 (oldalkápolna), szombat: 18:00, 

vasárnap: 7:30, 9:30, 18:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd: 17:00, 

szombat: 17:00, vasárnap: 8:30. Csemő és Nyársapát: vasárnap: 11:00. 
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ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP 

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

 Valaki bölcsen megjegyezte, hogy a nem hívők szeretik fitogtatni, 

hogy milyen gazdagok, a keresztények meg azt, hogy milyen szegények. A 

gazdagságnak persze vannak objektív mércéi, de hogy ki mennyire kötődik a 

vagyonhoz, azt sokkal nehezebb megítélni. Vannak milliomosok, akik 

minden vagyonukkal a rászorulókat segítik. Erre jó és jól ismert példa 

Boldog Batthyány-Strattmann László herceg, aki kastélyában kórházat 

rendezett be szembetegek számára. Másik véglet lehet az a hajléktalan, aki 

beletúr a neki adott finom, frissen főzött ételbe, és utána otthagyja az ételt, 

mert nem ízlik neki. Ahogy fokozatosan emelkedik hazánkban az 

életszínvonal, a jómód haszonélvezőiben egyre nagyobb bűntudat uralkodhat 

el: „nekem mindenem megvan, a mellettem élő meg nyomorog”. A rossz 

érzésből azonban nem mindig születik jófogadás, és ha igen, az is inkább 

alkalmi, tüzijátékszerű.  

A mai evangélium segíthet abban, hogy újra felülvizsgáljuk az anyagi 

javakhoz való viszonyunkat, és átgondolhatjuk, kell-e valamiben 

változtatnunk. Az adakozás nemcsak kötelesség, hanem az öröm forrása is. 
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Általa megtapasztalhatjuk Isten gondviselését: egyrészt azt, hogy a 

Gondviselés eszközeivé válunk, másrészt azt, hogy Istent nem lehet 

nagylelkűségben felülmúlni. Egy ismerősömmel történt a következő eset. 

Róluk azt kell tudni, hogy fizetésük egy bizonyos százalékát minden 

hónapban szétosztják a rászorulók között. Egy nap a bevételük lecsökkent. 

Ezt követően egyik este ez az ismerősöm leült a férjével megbeszélni, hogy a 

rendelkezésre álló lecsökkent keretből kinek mennyivel adjanak kevesebbet. 

Végül úgy döntöttek, hogy nem csökkentik senkinél sem a támogatás 

mértékét, hanem felüladakoznak a korábban megszokottnak. Másnap reggel 

a napi evangéliumot olvasva a következő igevers jött szembe velük: 

„Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is, sőt adnak is 

hozzá. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, amije van, azt is 

elveszik tőle.” (Mk 4, 24-25) A nap során a férjnek volt egy megbeszélése a 

főnökével. Ennek során a főnöke bejelentette, hogy megemeli a fizetését, 

aminek az összege pont tízszerese volt annak, amennyivel többet 

szándékoztak adakozni az előző esti döntésük nyomán. Ezen keresztül 

megértették, hogy jól döntöttek előző este, és azt is, hogy Istent nem lehet 

felülmúlni nagylelkűségben. 

Nyári beszámolók – nyári táborok (Pálköve) 

Az idei nyáron három tábort hirdettünk meg a plébánia 

szervezésében, melyeket Bethlen Gábor Alap és a Váci Egyházmegye is 

támogatott. [Az első kettőt diákoknak szerveztük, erről majd később – szerk. 

megj.] A harmadik táborba már nemcsak gyerekeket hívtunk, hanem a 

plébániai közösség tagjait, így családok és egyedülállók is jelen voltak, akik 

együtt építették Krisztus közösségét. 

A tábor Pálkövén, a Balaton északi partján zajlott július 30. és 

augusztus 3. között. A közösségből 42-en vettünk részt. A lelki feltöltődést a 

mindennapi szentmisék, reggeli imák, a közös éneklések, illetve a vasárnapi 

imaösvény adta. 

A tábor egy régi ifjúsági szállás volt, így a körülményei ennek 

megfelelőek: emeletes ágyak, régi bútorok. kezdeti nehézségek is voltak, 

mert szombaton esett az eső, de a közös élmények, programok felejtették 

velünk ezeket. Csakhamar az lett számunkra fontos, hogy egymásra 

figyeljünk, együtt örüljünk, nevessünk, szeressük egymást, együtt legyünk 

Krisztusban. 

A mindennapos balatoni fürdőzés mellett túráztunk a közeli Fülöp-

hegyi kilátóhoz, meglátogattuk a salföldi páloskolostor romjait. Végig jártuk 

Mindszentkálán a mezítlábas ösvényt, majd a „Kő fagyi?” fagyizóban 

megkóstoltuk a rozés és irsai fagyit is. 

A zenei szolgálatot Kenyó János és Paltán-Oriskó Kitti vállalta, a 

kézműveskedést Huszárné Millye Bernadatt vezette, a szervezésben Oláhné 

Kiszel Edit segített, az adminisztrációban Juhászné Márti. Péter atya pedig 

ide is elkísérte a nyáját. (Ecseriné Simon Szilvia) 

Néhány beszámoló: 

„Remek volt az együtt töltött napok, várom a következőt! Nem 

unatkoztam sohasem! Jók voltak a kirándulások, játékok, velünk lehetett 

Péter atya! Testileg, lelkileg feltöltődtem! Jó volt a társaság, jó volt együtt 

lennünk! Ellátás is kiváló volt! Együtt töltött esték, mise jók voltak nagyon! 

Sok élménnyel tértem haza!” (Tornyosiné Marika) 

„Tábor csupa nagy betűvel: Ceglédről 41-en úgy gondoltuk július 30-

án, hogy útra kelünk, és csapatot építünk. A csoport fele gyerekből állt össze, 

ami a másfél évtől 18-ig tevődött ki. A felnőttek életkora 18-tól felfelé 

egészen 70-ig, sőt Péter atya volt a rangidős a maga 75 évével, aki vasárnap 

csatlakozott hozzánk.  

Már az első nap bebizonyosodott, hogy három generáció is tud 

ügyesen együtt dolgozni, játszani, gondolkozni. Ennyi ügyes fiatalt már 

régen láttam: segítőkészek, kedvesek, udvariasok voltak. Hála a szülőknek, 

köszönet hitoktatóknak! 

Voltak kirándulások is: a salföldi pálos kolostor felemelő volt, a 

révfülöpi kilátó megmászása. A közös éneklésért köszönet Janónak és 

Kittinek, akik szinte minden este szívvel lélekkel szórakoztattak bennünket. 

Volt vízipóló csata anyukák és gyerekek között. Izgalmas és 

csodálatos együtt játszani, ami annyira, de annyira hiányzott az életünkből, 

és amit a covid után sikerült pótolni.  



Köszönöm a szervezőknek, Bettinek a csodás kreatív foglalkozást, és 

nem utolsó sorban Péter atyának a lelkivezetést.” (Sas Annamária) 


