
Hirdetések: 

1. Ma van Krisztus király vasárnapja, amivel befejeződik a liturgikus év.  

Adjunk hálát Istennek az elmúlt egyházi évért! Jövő vasárnap advent első 

vasárnapja, ami az új egyházi év kezdete. 

A mai ünnepnapon teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki nyilvánosan 

elimádkozza az „Úr Jézus, az emberi nem Megváltója, tekints reánk…” 

kezdetű felajánló imát (ld. a Tanítvány túloldalán), és teljesíti a búcsú rendes 

feltételeit (szentgyónás, áldozás, imádság a Szentatya szándékaira). 

A szentmisén az országos Karitász javára gyűjtünk.  

2. A szombati előesti misén megáldottuk a Szent Erzsébet kenyereket, 

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

dobott adományokkal pedig hozzájárulhatunk a helyi Karitász csoport 

szegényeket segítő munkájához. 

3. Hétfőn délután 3-kor Biblia óra, utána nyugdíjas klub lesz a közösségi 

házban. Kedden este fél 6-kor a haladó, fél 7-kor a kezdő katekumen 

csoport találkozik a plébánián. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist 

tartunk a plébánián. 

4. Pénteken kerül sor az esti hatos novemberi alkalmára. Este 6-tól 

szentségimádást tartunk a Templomban, azt követően pedig agapé lesz a 

plébánián. Szeretettel várjuk különösképpen az egyházközség fiataljait! 

5. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn a Boldogságos Szűz Mária 

templomban való bemutatását ünnepeljük. Kedden Szent Cecília szűzre, 

csütörtökön a vietnámi Dung-Lac Szent Andrásra és vértanútársaira, 

pénteken Alexandriai Szent Katalinra emlékezünk. 

6. Az adventi időben minden hétköznap reggel fél 7-kor roráte misét 

tartunk a Templomban, utána pedig szeretetvendégséget, agapét a közösségi 

házban. Mindenkit szeretettel várunk! 

7. 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 34. VASÁRNAP - KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA 

A válaszos zsoltár válasza:  Isten házába indulunk, * örömtől dobban a 

szívünk.  

 Az ószövetségi Messiás-várásnak lényeges része volt egy megváltó 

király várása. Jövendölések sora kapcsolódott a várva várt király 

személyéhez; ezek a prófétai ígéretek Jézusban teljesedtek be. Királyi 

méltósága többször előkerül az evangéliumokban: a napkeleti bölcsek 

például útra kelnek, hogy megtalálják a „zsidók újszülött királyát” (Mt 2,2). 

Jézus kitért az elől, hogy királlyá tegyék (vö. Jn 6,15), de szenvedése előtt 

mint király vonult be Jeruzsálembe. Keresztfeliratán is az szerepel: „a 

Názáreti Jézus, a zsidók királya” (Jn 19,19). Miben áll Krisztus királysága? 

Az angyali üdvözletkor Gábriel angyal a születendő Gyermek királyságáról 

összefoglalóan ezt mondja: „Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak 

trónját,  és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.” 

(Lk 1,32-33) Krisztus királysága tehát ott valósul meg, ahol az Úr uralkodik. 

Ezt a gondolatot hordozza az „Isten Országa” fogalma is, ami nem egy 

területileg meghatározott országot jelöl, hanem Isten uralmának jelölésére 

utal. A Miatyánkban azt kérjük, hogy „jöjjön el a te Országod”, közvetlen 

utána pedig, hogy „legyen meg a te akaratod”. Ahol megvalósul Isten 

akarata, oda elérkezett Isten Országa. Ennek beteljesedett állapota a 

mennyország, de már jelen van a történelemben is. Üdvös lenne a mai nap 

folyamán, hogy (újra) átadjuk magunkat Istennek, kimondjuk, hogy legyen 
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meg az Ő akarata, és ezzel építsük és siettessük az Ő Országának eljövetelét. 

Ezt megtehetjük saját szavainkkal, illetve annak a felajánló imádságnak a 

segítségével is, amit XIII. Leó pápa fogalmazott meg, és aminek szövege 

megtalálható a Tanítvány belső lapján. 

Búcsú? Idén mindenképpen csinálj te is! (2. rész) 

Mit használ a búcsú? Ugyan a bűnbocsánat személyes, a jóvátétel 

lehet közösségi. Személyes döntéseket nem tudunk mások helyett meghozni, 

ám ha a döntés megszületett (az Istennel való együttműködésről), akkor 

közreműködhetünk a jóvátétel elvégzésében, épp úgy, ahogy segíthetünk 

ebben az életben is másoknak kifizetni vagy helyrehozni a kárt, amit 

okoztak. Ez a búcsú. Bocsánatot kérni és a megadott bocsánatot elfogadni 

azonban nem tudjuk helyettük, ugyanis ezek jellegükből adódóan személyes 

aktusok. 

Ez nem földi logika? De igen, ám a földi logikát is Isten alkotta, és 

minden, ami jó ebben az életben, árnyéka valami még jobbnak a mennyben. 

Az, hogy tudunk segíteni egymásnak, jó itt is és mindörökké. A földi és az 

égi házasítása, mind az ész és mind a hit magalkuvás nélküli követése 

katolikus unicum. 

Ha nem a pokolban lévőkön, akkor kiken akarunk segíteni? A 

búcsú a tisztítótűzben lévőkért ajánlható fel. A búcsú azoknak az Isten 

barátságában elhunytaknak hasznos, akiknek még alakulniuk, érniük és 

edződniük kell, hogy aztán készek legyenek az isteni boldogság emésztő 

tüzére. Ha valaki azt gondolná, hogy erre ő maga, vagy az elhunyt 

nagyszülők maradéktalanul készen állnak, akkor valószínűleg téved. Az 

Egyház a szentjeiről sem állítja, hogy ne lett volna szükségük halál utáni 

tisztulásra a mennyországba lépés előtt. 

Honnan tudhatom, hogy az illető akiért fel akarom ajánlani a 

búcsút, még a tisztítótűzben van, vagy hogy nincs-e a pokolban? Hacsak 

nem egy kanonizált szentről van szó, nem tudhatod, hogy nincs-e még a 

tisztítótűzben, és azt senkiről sem tudjuk biztosan, hogy a pokolban van 

(erről nem kapott az Egyház kinyilatkoztatást). Így szinte bármely elhunytért 

ajánlhatsz fel búcsút. Ha neki mégsem volna rá szüksége, Isten majd a lehető 

legjobb módon használja fel az érdemeidet. 

A búcsút nem pénzért árulja azt Egyház? Nem, és hivatalosan 

sosem volt pénzhez kötve, legfeljebb bűnös egyházi egyének/csoportok 

eltorzították az Egyház hivatalos tanítását. Sőt az egyház igen „olcsón” adja 

a búcsút, néhány ima, gyónás, áldozás, temető- vagy templomlátogatás.  

A búcsú nem valami maradi dolog? Mi van, ha nem hiszek 

benne? A búcsúk hatékonysága kinyilatkoztatott isteni igazság, amit minden 

katolikusnak hinnie kell, különben nincsen egységben az Egyházzal, így 

Jézussal sem, és szentségekhez sem járulhat. Itt megjegyezném, hogy ezer 

kérdés sem ér fel egy kétellyel. Az, hogy nem értünk egy-egy dolgot, nem 

jelenti, hogy hitetlenek vagyunk - a kérdéseket lehet tisztázni. Ha viszont a 

tisztázatlan kérdéseid miatt kijelented, hogy nem hiszed a búcsúkat, akkor a 

Szent Anyaegyházban kételkedsz, ami viszont már hitetlenség. A teljes 

hithez nem kell mindent érteni, viszont minden, amit a Katolikus Egyház 

hisz, a híveinek is hinnie kell, ezt jelenti katolikusnak lenni. 

Ez nem vak hit? Nem, mert a katolikus hit mindenestül ésszerű. (Forrás: 

http://katolikusvalasz.blogspot.com/) 

Felajánló imádság Krisztus Király ünnepére 

Uram Jézus, az emberi nem Megváltója, tekints reánk, akik oltárod előtt 

alázatosan leborulunk. Tieid vagyunk, tieid akarunk lenni. Hogy azonban 

szorosabban egyesülhessünk veled, mindegyikünk felajánlja magát 

szentséges Szívednek. Sokan még nem ismertek meg, mások parancsaid 

megvetették és eltaszítottak maguktól. Könyörülj mindezeken, jóságos Jézus, 

és öleld valamennyit legszentebb Szívedre. Légy királya, Urunk, nemcsak a 

hívőknek, akik sohasem pártoltak el tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik 

elhagytak. Add, hogy mihamarabb visszatérjenek az atyai házba és 

éhenszomjan el ne pusztuljanak. Légy királya azoknak is, akiket tévedés 

ejtett meg, vagy szakadás választott el. Hívd vissza őket az igazság 

szolgálatára és a hit egységébe, hogy rövidesen egy akol legyen és egy 

pásztor. Adj, Urunk, Egyházadnak biztos és teljes szabadságot, minden 

népnek békét és rendet. Tedd, hogy az egész földkerekség egy szózattól 

visszhangozzék: köszöntsük az isteni Szívet, amely által üdvösségünk 

támadt; dicsértessék és áldassék mindörökké. Ámen. (XIII. Leó pápa: 

Felajánlás Jézus legszentebb Szívéhez) 
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