
Hirdetések: 

1. Ma van a szegények világnapja. Imádkozzunk a szegényekért, hogy 

állandóan tapasztalják Isten gondviselő szeretetét, és azért, hogy a jómódúak 

nagylelkűen osszák meg anyagi javaikat a szükséget szenvedőkkel!  

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

3. A szombati előesti misén áldjuk meg a Szent Erzsébet kenyereket, 

amiből mindenki vihet haza. A Szent Anna oltár mellé kihelyezett perselybe 

dobott adományokkal hozzájárulhatunk a helyi Karitász csoport szegényeket 

segítő munkájához. 

4. Jövő vasárnap a Karitász javára tartunk gyűjtést. 

5. Liturgikus ünnepek a héten: szerdán Skóciai Szent Margitra, csütörtökön 

Nagy Szent Gertrúd szűzre emlékezünk. Szombaton Árpád-házi Szent 

Erzsébet ünnepe, vasárnap Krisztus, a világmindenség királya fűünnepe 

lesz. 

6. A Ceglédi Katolikus Karitász a hívek segítségét kéri. Az adventi 

csomagosztáshoz tartós élelmiszergyűjtést szervez a rászorultak részére október 

23-a és november 20-a között. Elsősorban az alábbi élelmiszerekre lenne szükség: 

liszt, cukor, tészta, szárazbab, rizs, sűrített paradicsom, édességek. Emellett szívesen 

fogad játékokat, amelyekből karácsonyi csomagok készülhetnek a rászoruló 

gyermekeknek. Az adományokat a korábbiakhoz hasonlóan a Szent Anna oltárnál 

lehet elhelyezni, illetve a plébánián lehet leadni irodaidőben. Minden felajánlást 

megköszönünk! 

7. Az adventi hétköznapokon a roráte misék után ismét lesz reggeliztetés a 

közösségi házban. Aki szeretne és tudna segíteni a reggeli elkészítésében 

vagy felszolgálásában, jelezze azt Végh Máriának a 0630/891-4077-es 

telefonszámon. Minden segítséget előre is köszönünk! 

8. Kérjük, hogy akik még nem fizették be az egyházi hozzájárulásukat az 

idei évre, tegyék meg év végéig. A hozzájárulást be lehet fizetni személyesen 

a plébániai hivatalban vagy banki utalással a Tanítvány fejlécén megadott 

Budapest Bank számlaszámra. 
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ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP 

A válaszos zsoltár válasza: Eljön az Úr ítélni a földet, * igazságban ítéli az 

egész világot.  

 Az Újszövetségben megtaláljuk a közeli világvége várásának jeleit. 

Jézus például a végidőkről így beszél: „Nem múlik el ez a nemzedék, míg 

mindezek [az előjelek] be nem következnek” (Mk 13,30) Ezzel szemben 

Lukács felfogása szerint a végidőt megelőzi a pogányok evangelizálása. 

Közelebbről megvizsgálva a világvégét megelőző jeleket, találunk köztük 

háborúkról, borzalmakról, földrengésekről, éhínségről és 

keresztényüldözésről szóló jövendöléseket. Ezek alapján az Úr második 

eljövetelének dátumát nem lehet meghatározni. „Ezek a jelek a világ tartós 

állapotára utalnak. Minden nemzedék úgy érezhette, ezek a jelek őt szólítják 

meg, és éppen az ő saját korára vonatkoznak” – írja Joseph Ratzinger. 

Bizonyos értelemben a végidő mindig is itt van, ezért nem arra kellene 

fókuszálni, hogy mikor tér vissza Jézus, hanem arra, hogy Ő biztosan eljön 

újra, tehát fontos éberen várakozni a jövetelére. „Éberen várjátok tehát az 

Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok.” (Lk 

12,40) Az adventi idő – emlékezés és várakozás az első úrjövetre – segíteni 

hivatott felszítani ezt az éberséget. A várakozó hitet táplálja az eucharisztia, 

mert minden egyes szentmisében Jézus alászáll az oltárra, a szentáldozásban 

pedig eljön a lelkünkbe. A misén megtanulhatjuk éberen várni az Úr 

látogatásának idejét a szent pillanatokban, és a szürke hétköznapokban is. 
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Férfi kirándulás Bodajk- Mór (2022. szeptember 17.) 

Hosszú előkészítő munka előzte meg a plébánia férfi tagjainak idei 

kirándulását. Sokan vártuk már ezt az alkalmat, hogy némi kihagyás után 

ismét együtt kiránduljunk, lélekben erősödjünk. Banai Zoltán sokat dolgozott 

a zarándoklat megszervezésén, de a kiránduláson betegség miatt nem tudott 

részt venni. A megbeszélt időben minden kiránduló megjelent és vártuk a 

buszt, ami majdnem egy órás késéssel meg is érkezett. Unalmas lett volna, 

ha minden simán megy. A feszült hangulatot a csepegő eső mosta el. Még 

szerencse, hogy voltak akik egy kis pálinkával segítették a jobb hangulat 

elérését, így hamar elfelejtettük a rossz időt. 

Kényelmes utazás után érkeztünk Bodajkra egy kastélyban 

berendezett vadászati kiállításra. A kiállítótermekben vizuális és 

hangeffektussal színesítve jelennek meg a föld természeti tájai. A kiállítás 

több mint 200, hazai vadászok által elejtett apró és nagyvadat mutat be, és 

ismerteti az állatok életmódjára vonatkozó legfontosabb ismereteket, 

érdekességeket. Interaktív táblák is érdekessé tették a kiállítást. A Kárpát-

medence vadállományának bemutatása mellet, zsiráf, elefánt, tigris, víziló, 

oroszlán és még számos állat megtekinthető. Rengeteg trófea díszíti a 

falakat. 

Bodajk nem csak erről nevezetes. Itt található a Mindenkor Segítő 

Szűz Mária kegyhely templom. Péter atya itt mutatott be szentmisét. 

Imádkoztunk a jelenlévőkért, a Cegléden maradottakért és a zarándokokért 

is. A helyi hagyomány szerint ezen a helyen állt az a templom, ahová Szent 

István király is járt imádkozni. Ezekre a középkori alapokra 1728-1742 

között épült barokk stílusban a most látható templom. Főoltárán a passaui 

Segítő Szűz Mária képének másolata látható, melyet páter Willibald készített 

Bécsben 1697-ben. A bodajki könyörgés ma is aktuális: „Mindenható 

Úristen, ki Bodajk szent helyéről sugároztad szét a hit vigaszát, s adtál 

gyógyulást a Benned bízóknak, add, hogy Szent István népe ismét erős legyen 

hitében. Ne tekintsd Uram bűneink súlyát, hanem a mindenkor segítő 

Szűzanya közbenjárására tekints azon szent magyarok érdemeire, akik Szent 

István nyomdokain ezen megszentelt helyen jártak és ma szent színed előtt 

érettünk könyörögnek. A mi Urunk Jézus Krisztus által Ámen.” 

A lelki program után egy kis kötetlen beszélgetésre, ebédre és 

borkóstolóra került sor a közeli Móron. Minden igényt kielégítő finom 

ebédhez a Geszler családi borászat finom italait fogyasztottuk. Nagyon 

tartalmas kirándulás volt. Köszönet azoknak, akik megszervezték. Köszönet 

azoknak, akik anyagilag támogatták a kirándulást. Bízom abban, hogy jövőre 

(vagy előbb) ismét rész tudunk venni ilyen zarándoklaton. (Szelényi Péter) 

Búcsú? Idén mindenképpen csinálj te is! (1. rész) 

A búcsú nem más, mint a bűn következményének hivatalos jóvátétele 

mások helyett is akár. 

Miért van szükség jóvátételre a bűnbocsánat után? Röviden: mert 

logikus, és mert bibliai. Ha ellopsz egy autót, nem elég megbánni, és az sem 

elég, ha megbocsátanak, attól még vissza is kell adni, vagy ki kell fizetnie a 

bűnösnek, vagy valaki másnak a bűnös helyett. Ez nem csak a földi, emberi 

logika szerint magától értetődő, hanem a bibliai és így a mennyei logika 

szerint is. A búcsú bűnjóvátétel, nem összekeverendő a bűnbocsánattal. 

A búcsút mások javára is lehet teljesíteni? Igen. Ugyan úgy, ahogy egy 

családtag vagy egy barát is fizethet helyetted kártérítést. 

Miért „hivatalos” jóvátétel a búcsú? Azért, mert a Katolikus Egyház, 

Krisztus földi képviselete, ezt tanítja a Jézustól kapott jog alapján: „Bizony 

mondom nektek: amit megköttök a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s 

amit feloldotok a földön, a mennyben is fel lesz oldva.” (Mt 18,18) 

Nem hivatalos utak? Bármilyen ima, jó cselekedet, vagy önmegtartóztatás 

felajánlható másokért, de ha biztosra akarsz menni, akkor a búcsúkkal is élsz. 

Másokat üdvözíthetünk a búcsúval? A megtérés, a hit és a bűnbocsánat 

elfogadása Krisztustól személyes aktusok. Ezekben épp úgy nem tudunk 

egymás helyett cselekedni, mint ahogy a hétköznapi életben sem tudunk 

döntéseket hozni mások helyett, akármennyire is jó lenne néha. Tehát az 

alapvető döntés személyes. Ezért nem lehet imával/búcsúval kihozni lelkeket 

a pokolból. Ha ők nem akarnak, akkor az Isten szerelmére sem fognak 

üdvözülni (mivel Isten nem zsarnok, hanem a szabad akarat szerzője). 

(Forrás: http://katolikusvalasz.blogspot.com/) 
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