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Az életszentség elérhető
Egy ember új autót akart vásá‐
rolni, ezért bement az autósza‐
lonba és kiválasztotta a neki
tetsző járművet. A vásárlás
azért nem ment ennyire egy‐
szerűen, mert ezt követően a
kereskedő leültette a vásárlót
és sorolni kezdte, hogy az
alapfelszereltség mellé milyen
lehetőségeket lehet még ren‐
delni. A lista persze nagyon
hosszú volt, rengeteg biztonsá‐
gi vagy kényelmi lehetőséget
tartalmazott. A vásárló ezek
közül némelyikre igényt tartott
leendő új autójában, másokra
viszont nem volt szüksége.
Pénztárcájának vastagságától
és személyes igényeitől függő‐
en ő maga döntötte el, hogy
milyen extrákat szeretne kocsi‐
jába.
Sokan úgy gondolják, hogy
a keresztény élet is az autóvá‐
sárláshoz hasonlít és szabadon
kiválaszthatják a lehetőségek
sorából, hogy a vallási gyakor‐
latok és megnyilvánulások szé‐
les sorából melyikkel kívánnak
élni és melyikkel nem. Napon‐
ta egy ima elmondása, hetente
egy szentmise és évente egy
szentgyónás és szentáldozás az
alapfelszereltséghez tartozik.
Az időnkénti szentírásolvasás
opció még jöhet, de a rendsze‐
res már nem kell. A lelki köny‐
vek olvasása szintén felesleges
opció. A lelkigyakorlat, a kö‐
zösségi életben való részvétel,
a karitásztevékenység ugyan‐
csak kevesek által választott
lehetőség. Természetesen az
evangéliumi tanácsokkal kap‐
csolatban is így gondolkodnak.

A szelídség, az irgalmasság és
a békesség talán még belefér,
de a sírás, az éhezés, a tiszta
élet már nem. Az üldözés és a
gyalázkodás elviselése pedig
már szóba sem jöhet! Élet‐

mód.
Az így élők tévedése mögött
az húzódik meg, hogy a felso‐
rol vallási cselekedeteket vá‐
lasztási lehetőségnek gondol‐
ják, pedig ezek valójában a ke‐

szentség? Köszönjük, ezt az
extrát sem kérjük! Az ilyen ke‐
resztény „autóval” bizony nem
lehet messzire jutni. Bár a tu‐
lajdonos igen kényelmesnek
érzi, az örök élet szempontjá‐
ból ne éppen biztonságos élet‐

resztény élet alapfelszereltsé‐
géhez
tartoznak.
Az
életszentségre való törekvés
szintén nem extra, amiről kön‐
nyen le lehet mondani, hanem
olyan dolog, amelyre minden
megkereszteltnek törekednie

kell.
Minden ember meghívást
kap Istentől az életszentségre.
A szentek, akiket Mindenszen‐
tek napján közösen ünneplünk,
komolyan vették ezt a hívást és
készek voltak arra, hogy életü‐
ket ebbe az irányba állítsák.
Egyikük sem úgy született,
hogy már szent volt, de szentté
alakították magukat. Az élet‐
szentség sosem rendkívüli dol‐
gok megtételét jelenti. Nem is
az ember számára lehetetlen
hősiesség. Az életszentség a
hétköznapokban való helytál‐
lást jelenti. Ott élni, ahová az
Isten rendelt minket. Azt vé‐
gezni, amit állapotunk megkí‐
ván attól függően, hogy csa‐
ládban, papként vagy szerze‐
tesként élünk. Az életszentség
a munkahelyen (legyen az egy
közösség szolgálata), az isko‐
lában és a családban való
helytállást jelenti. A szentek
élete azt bizonyítja, hogy le‐
hetséges Istennek tetsző mó‐
don élni, el lehet jutni a
mennyországba.
A szentek életét tanulmá‐
nyozva észrevehetjük, hogy
egészen különböző utakon jár‐
tak. De valamennyiük életútja
egy közös cél felé vezetett.
Mindegyikük másmás tulaj‐
donságokkal rendelkezett, de
volt egy közös vonásuk: Leg‐
főbb céljuknak a mennybe va‐
ló eljutást, az üdvösség elnye‐
rését tekintették. Legyen a mi
célunk is az üdvösségre való
eljutás!
(HIS)
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Azért tettem a „halottak” szót
idézőjelbe, mert mi november
2án a temetőben nem a meg‐
haltakra emlékezünk, hanem
azokra, akik most is élnek.
Igaz, hogy földi életüknek vég‐
érvényesen vége szakadt, és
nem születnek újra a földre egy
másféle testben, ahogyan sok
ázsiai nép hiszi, de tovább él‐
nek a másvilágon, várva a fel‐
támadást. Ez egy szellemibb
alakban, testben lesz a másik
létrendben.
Temetői élményeim arról ta‐
núskodnak, hogy nagyon ne‐
hezére esik az embernek hinni
abban, hogy még találkoznak
elhunyt szeretteikkel, akiket a
szemünk láttára földeltek el.
És ezt meg is értem, hiszen
nem könnyű hinni a túlvilági
találkozásban. Aki ennek elle‐
nére szilárdan hiszi, adjon há‐
lát a Jóistennek, hogy az ő ke‐
gyelmével képes rá.
A halottak estéjén sok kön‐
nyezőt, sírót látok a temető‐
ben. Sírszenteléskor félszem‐
mel olvasom a sírkövek felira‐
tait. Egyik vigasztalanabb,
szomorúbb, mint a másik. Hát
ezek a versikék éppen nem ar‐
ról tanúskodnak, hogy hiszik a
boldog viszontlátást, az újbóli
megölelést. Vannak, akik
pompás, státuszszimbólum
léptékű, méregdrága márvány‐
kriptákat készíttetnek. Ezek‐
ben ölt testet kételyük, hitet‐
lenségük (vagy fitogtató hiú‐
ságuk). Szociológusok mond‐
ják, hogy amikor gyengül az
emberekben a túlvilágba, a
mennyországba vetett hit, ak‐
kor egyre jobban felvirágzik a
halottkultusz.
Amerikában
szinte nevetséges, amikor az
„élethű” halottért bevetik a
legmagasabb fokú kozmetikát.
A halottat pirospozsgásra ken‐
ceficézik, hajába hullámokat
sütnek, vonásait mosolyra iga‐
zítják, gyönyörűen felöltözte‐
tik, kedvenc kütyüivel körül‐
veszik. Vajon miért nem mer‐
nek farkasszemet nézni a nem
hívők a halállal? Vagy miért
dugdossák helytelenül kis
gyermekeik elől a halált, a te‐
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„Halottak” napja
metéseket?
A múlt század közepén volt
egy prédikátor szerzetes, aki‐
nek a prédikációjához tájéko‐
zódási pontul, iránytűül szol‐
gált a temető. Ha egy faluba
elment lelkigyakorlatot tarta‐
ni, először kiment a temetőbe.
Ha sok „kacsalábon forgó
sírt” látott, akkor tudta, hogy
kevésbé hisznek a túlvilágban,
s ezért a „harmadik sebesség‐
re” kell majd kapcsolnia, jól
rá kell hajtania a meggyőzés‐
ben, hogy vevők legyenek az
isteni másvilág befogadására.
Ha szegényesek voltak vala‐
hol a sírok, bízott benne, hogy
könnyebb dolga lesz. Általá‐
ban így is volt.
Két éve Kőszegen voltam
papi lelkigyakorlaton. Egy

keresztre is felszegeztetik ma‐
gukat. Ebben nyilván nem
ajánlatos példájukat követni.
Annál inkább a mennyország‐
ba vetett hitüknek.
Az atya elmondta, hogy ná‐
luk a temetés legtöbbször
örömünnep  pláne akkor, ha
jó keresztényt temetnek , míg
nálunk, Európában legtöbb‐
ször vigasztalan a gyász, és
épp a hit elhalványulása, el‐
vesztése miatt. Ők sokszor
jobban örvendeznek a temeté‐
seken, mint mi, európaiak a
keresztelőkön. Bizonyára az
atya némileg túloz, de lénye‐
gében igazat mond.
Vajon miért boldogok a Fü‐
löpszigetekiek a jó ember te‐
metésén? Nyilván azért, mert
tudják azt, hogy a halálban

misszionárius, Ádám atya tar‐
totta, aki a Fülöpszigetekről
tért haza. Itt nagyon mélyen
hívő emberek élnek. Néhány
bizonyítékát megemlítettem.
Nekünk, európaiaknak már az
túlzásnak, fanatizmusnak tű‐
nik, hogy nagypénteken néhá‐
nyan a passiót előadva, még

nemcsak megszabadultak sze‐
retteik a földi szenvedésektől,
hanem sokkal fontosabb törté‐
nik ekkor. Sziklaszilárdan hi‐
szik, hogy a koporsóban előt‐
tük fekvő nem egy „szegény
halott”, ahogy mi szoktuk 
gyenge hitünk miatt  a sírba
szállót megnevezni. Ők tény‐

leg elhiszik, hogy most a földi
élettől egy milliószor boldo‐
gabb életbe került, „született
bele” (régen is a mártírok ha‐
lálát „mennyei újjászületés‐
nek” vagy „mennyei születés‐
napnak” nevezték) Jogosan.
És hajszálpontosan.
No, de ha mi is ilyen erősen
hinnénk, minek is kellene an‐
nyira sírni és összetörni? Vi‐
gasztalhatatlannak lenni? Nem
inkább örülni kellene? Netán
irigykedni? Avval a szent
irigységgel gondolni rájuk,
hogy nem félelmetes helyre
kerültek, hanem az elé a sze‐
retetet sugárzó „Fénylény”
elé, a kedvességtől és jóindu‐
lattól túlcsorduló Krisztus elé,
aki után mindig is vágytunk.
Akivel szinte állandó kapcso‐
latot tartottunk az imádság ré‐
vén, s aki nagy jutalmat ígért
és most átadja azt.
Amikor halottak napjának
estéjén a krizantémokkal dí‐

szített és mécsesekkel kivilá‐
gított sírok előtt megállunk,
eszünkbe jute, hogy szerette‐
ink nem ott vannak, hanem a
fenti boldogságban?
Ott várnak minket.
Prib itek László atyától

fotó: em. a.
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A füge, a szőlő és a sár
Jézus életében és példabeszé‐
deiben két növénynek van kü‐
lönösebb jelentősége. Az egyik
a füge, a másik a szőlő. Mind‐
kettő isteni növény. Az első
olyan, akár a Gondviselés:
semmilyen ápolást nem igé‐
nyel, kártevői nincsenek. A
többi növényhez hasonlóan
örül a trágyának, de megél a
sziklarepedésekben, vén tor‐
nyok hézagaiban, sivatagi ho‐
mokban, mindeközben tavasz‐
tól őszig folyamatosan terem.
Szinte gyomként él a Földközi
tenger környékén. A legkülön‐
bözőbb helyeken szolgálja az
éhes vándorokat. Termése édes,
egészséges, tápláló, akár a
Gondviselés.
A másik növény a szőlő, ami
számos példabeszédben szere‐
pel, teli mélységes üzenetekkel.
Máté evangéliumának 21. feje‐
zetében (2832) olvassuk: „Mit
gondoltok?” Már ez csodálatos:
tudja, hogyne tudná, mit gon‐
dolnak az előtte állók, s mit
gondolunk mi, kétezer év múl‐
va? De ránk bízza, hogy fontol‐
juk meg: tényleg azon rágó‐
dunke? Azon törjüke a fejün‐

ket, vagy csak szaladgálnak,
röpülgetnek az agyunkban a
gondolatok, akár a falevelek az
őszi szélben, ám a szívünk
érintetlen marad, akár a grön‐
landi jég gyökere. „Egy ember‐
nek két fia volt. Elment az el‐
sőhöz és így szólt hozzá: fiam,
menj ki ma dolgoznia szőlőbe”.
A szőlőbe! Átgondoltuke már
a szőlő jelentését? Milyen cso‐
dás növény! Évszázadokig el‐
él, földbebújt hajtásain keresz‐
tül akár az idők végezetéig, a
Lét mámorában! Igen, a mámor
növénye, nem annyira a ré‐
szegségé, inkább a mámoré, a
lélek magasba röppenéséé, a
megértésé, az átélésé, a csak
ember által fölfogható teljessé‐
gé! A must, a bor, a szőlőhéj, a
mag mind gyógyhatású.
Nos, a szőlőskertbe küldi fi‐
át az apa, aki nem vitás, hogy
maga az Atya e példabeszéd‐
ben, a fiú pedig mi vagyunk,
valamennyien. Nyilvánvaló,
hogy joga van munkára fogni
bennünket, és éppen a szőlő‐
művelésre, a teremtés védel‐
mére. Tudjuk, hogy a szőlőnek
nagyon sok az ellensége, ezért

rengeteg ápolást igényel.
Mire a fiú: „Megyek uram,
felelte, de nem ment ki.” Ha
másból nem, ebből magunkra
ismerhetünk. Hivatalosak va‐
gyunk a teremtés szolgálatára,
a mennyországba, a mindenség
terített asztalához, de nem ké‐
rünk belőle. Miért nem? Lusta‐
ságból? Inkább lelki restségből,
mert a szőlőt bizony művelni
kell, akár az életünket. Metsze‐
getni hibáinkat, nevelni eré‐
nyeinket, permetezni gazsága‐
inkat, kikapálni magunk közül
az élősködő gyomokat, és így
tovább. Ki ne tudná életteendő‐
it?
Az Atya „elment a másikhoz
és őt is megkérte. Nem megy
ek, felelte, később azonban
megbánta és kiment.” Melyik
teljesítette az a kettő közül aty‐
ja akaratát? „A második”  vá‐
laszolták. Erre Jézus így szólt
hozzájuk: „Bizony mondom
nektek: a vámosok és az utca‐
nők megelőznek titeket Isten
országában.”
Miért? Mert hazudtok, azaz
hazudunk. Tudjuk a feladatun‐
kat, mégis elhanyagoljuk. Me‐

Egyházközségi hírek
November 1e Minden‐
szentek napja ebben az
évben vasárnapra esik.
Délelőtt a szokott rend‐
ben lesznek a szentmi‐
sék. Délután 3 órakor a
temetőben a felső kapu‐
nál, (a Hősök sírjánál)
lévő keresztnél ájtatos‐
ságot tartunk elhunytja‐
inkért, majd megáldjuk
a bejelentett síremléke‐
ket.
November 2án hétfőn
Halottak Napja. Temp‐
lomunkban reggel 7 óra‐
kor és este 6kor lesznek
a szentmisék. Az esti
szentmise végén külön
liturgiával, könyörgé‐
sekkel imádkozunk az

elhunytakért.
Aki halottak napja al‐
kalmából a temetőt ájta‐
tos lélekkel látogatja, és
legalább lélekben imád‐
kozik a megholtakért,
november 18ig min‐
dennap teljes búcsút
nyerhet.
Feltételek: szentgyó‐
nás, szentáldozás és
imádság a Szentatya
szándékára.
Akik halottak napján
(vagyis az azt megelőző
nap déltől a halottak
napját követő éjfélig)
meglátogatnak
egy
templomot, vagy kápol‐
nát teljes búcsút nyernek
a szokott feltételekkel. A

látogatáskor egy Mi‐
atyánkot és Hiszekegyet
imádkozzanak el.
November 6án lesz a
hónap elsőpénteke dél‐
előtt a szokott módon
felkeressük idős, beteg
Testvéreinket otthonuk‐
ban.
Őszi éves szentség‐
imádási napunk novem‐
ber 12én, csütörtökön
lesz. Délelőtt 10 órakor
ünnepi szentmise és
szentségkitétel. Ezt kö‐
vetően a kiírás szerint
végezzék a Kedves
Testvérek az imaórákat.
Este fél 6kor befejező
imádság, szentségbeté‐
tel, majd este 6 órakor

lyikünk nem végezte gyatrán
alapvető emberi kötelességeit?
Egyre többen vannak, akik ta‐
gadják, hogy bármilyen köte‐
lességük lenne a teremtett világ
iránt.
Jézus leleplező szavai így
hangzanak: „Eljött ugyanis
hozzátok János, hogy az igaz‐
ság útjára vezessen, de nem hit‐
tetek neki. A vámosok és az ut‐
canők hittek neki. Ti azonban
ennek láttára sem tértetek meg
és nem hittetek.”
Vámos, azaz törvény védel‐
mébe bújó rabló és az utcanő!
Mindenkor tisztelt és irigyelt
foglalkozások! A hasonlók tár‐
saságát föl sem lehet sorolni.
Aki a részletekre is kíváncsi,
annak ott a tévécsatornák pél‐
dakép kínálata!
És mégis: minden sárból van
kilábalás! Mert az Atya útmu‐
tatása örök: az segítette vissza
az igazi életbe a Templomban
imádkozó bűnbánó vámost,
Zakeust, Lévit, akiből Máté
apostol lett, Mária Magdolnát,
a gyilkolni induló Sault, az ut‐
canőt, aki drága kenetet öntött
az Úr lábára. Könnyeivel ön‐
tözte, hajával törölgette.
És mi? Van sarunk?

szentmise zárja szent‐
ségimádási napunkat.
November
22én
Krisztus Király vasár‐
napja, az egyházi év
utolsó vasárnapja. Ezen
a vasárnapon lesz orszá‐
gos gyűjtés a karitász ja‐
vára.
November 29én Ád‐
vent első vasárnapja
lesz. Ezzel a nappal kez‐

(Czakó Gáb or,
Keresztény Élet)

detét veszi a karácsony‐
ra való lelki készület.
Templomunk Búcsú‐
ját november 30án,
Szent András napján ün‐
nepeljük. Az ünnepi
szentmise délután 5 óra‐
kor fog kezdődni, me‐
lyet Dr. Bábel Balázs
KalocsaKecskeméti ér‐
sek úr mutat be.

Nem divat ma Jézus...
Nem divat ma Jézus. Nem divat a kereszt.
Lassan titkolni kell a keresztény hitet?
Katakomba-mélyre süllyedünk mi vissza,
hisz a sátán újra a vérünket issza...
Nem divat ma Jézus. Szégyenlik is sokan.
Nem kell a kereszt sem. Európa, mi van?
Ne szégyelljük Istent, aki meghalt értünk,
mert ha ekképp teszünk, mindörökre végünk!
Bab ik Erzséb et
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Események dióhéjban
Mint már az előző számban je‐
leztük, az iskolásaink évnyitó
szentmiséjére szeptember 20
án, a nagymise keretében került
sor. Öröm volt látni a sok és

szentmisében is közreműködő
diákot. A szentmise kissé eltért
a megszokott formától, hisz
zömmel a felcsendülő énekeket
a Gitáros Énekkarunk kísérte,

melyet a jelenlévők a kivetített
szöveg útján követhettek és
énekelhettek. Felajánlás előtt
külön öröm volt látni, ahogy a
diákok képviselői elhelyezik az

oltár lépcsőjén a Bibliát és a
Hittankönyvet, játékaikat és az
iskolatáskáikat. A táskákat a
szentmise végén Gyuri atya
megáldotta, amit a mellékelt
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fotón örökített meg a fotósunk.
Szeptember 27én, Szentírás
vasárnapján, a fél tízes szent‐
mise keretében a tavaszról el‐
halasztódott elsőáldozás volt
templomunkban. A szentmisé‐
ben aktívan vettek részt az el‐
sőáldozóink is, verses imáik, az
általuk felolvasott Szentlecke
és könyörgések, felcsendülő
énekeik (Gyere kicsi barátom,
Ó, Jézus jöjj!) közösségünk él‐
ni akarására helyezték a hang‐
súlyt, amit a Szülők áldása az
elsőáldozókra ima is alátá‐
maszt.
Október 1én, csütörtökön
este a szentmisét megelőző fél‐
órában kezdetét vették a rózsa‐
füzér ájtatosságok, amit most a
bérmálkozásra készülők vezet‐
tek. Már ekkor gyülekeztek az
elsőáldozóink is, hogy fehér ru‐
hában, kezükben a vasárnap
kapott imakönyvvel vegyenek
részt a szentmisén. Gyuri atya
külön köszöntötte „Jézus leg‐
újabb barátait”, akik a nap
szentjének, Lisieuxi Kis Szent
Teréz példáját követve, áhítat‐
tal követték a szent cselekmény
mozzanatait. Útravalóként
Gyuri atya felhívta a gyerme‐
kek és mindannyiunk figyelmét
arra, hogy nem tegnap és nem
is holnap kell szentnek len‐
nünk, hanem ma. Ezt azzal tud‐
juk megtenni, ha napi feladata‐
inkat, legyen az tanulás vagy
főzés, Istennek tetsző módon
végezzük el.
Október 4én ismét együtt

voltak szentmisén az elsőáldo‐
zóink. Mindannyian fehér ru‐
hát viseltek, és imakönyveikből
figyelemmel kísérték a szent‐

alapján felhívta a gyerekek és rajtunk, az a mi általunk alko‐
minden felnőtt figyelmét arra, tott egyházhoz való viszonyunk
hogy Isten csak jó szőlővesszőt határozza meg.
ültet. Így van ez az elsőáldo‐ A Kolping misék után októ‐
ber 11én immár a vasárnapi
nagymisén is a Gitáros énekka‐
runk teljesített zenei szolgála‐
tot. A jelenlévők kivetítő segít‐
ségével követhették a felcsen‐
dülő dalok szövegét, illetve
kapcsolódhattak be azok ének‐
lésébe. A szentmisét bemutató
Gyuri atya a tanító részben fel‐
olvasott szentírási részek alap‐
ján, az alábbi útravalóval látta
el a legszentebb áldozat részt‐
vevőit: Mindannyian meghí‐
vottak vagyunk a Menyegzőre.
Tegyük fel magunknak a kér‐
mise énekeit. Gyuri atya a taní‐ zókra és ránk vonatkoztatva is. dést. Személy szerint mi, élet‐
tó részben elhangzott igék Hogy milyen gyümölcs terem helyzetünktől
függetlenül,
élünke a meghívással, vagy
csak a kifogásokat keressük?
Ne szégyelljük beismerni hibá‐
inkat, még akkor sem, ha azok
visszavisszatérnek életünkbe.
Az élet minden területén (le‐
gyen az zene, sport stb.) a siker
érdekében többször megismét‐
lünk dolgokat (legyen az ének‐
próba vagy edzőterem). A me‐
nyegzős köntös birtoklásáért
tegyük ezt lelki területen is az‐
zal, hogy újabb megtérésünkre
készülve, gyakrabban látogat‐
juk a gyóntatószéket, sport‐
nyelven élve a lelki edzőtermet.
emj é
fotók: Kristók J
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gyóntatószékben, akkor nagyon fura volt.
De mindent jól mondtam, és a pap is
kedves volt, és segített, amikor pár szót
elfelejtettem.
• Gyónáskor, amikor kiléptem a
jó volt.
gyóntatószékből nagyon jól éreztem
A szentgyónásról:
• Jól éreztem magam, mert magam, mert tiszta, bűnbánó és
szeretetteljes lettem.
megszabadultam a bűneimtől.
• Azt éreztem, hogy minden bűnömet Elsőáldozóink voltak 2020.
megbántam. Jó volt, mikor tiszta lett a szeptember 27én:
Barák Mátyás, Bottyán Hanna, Deszpót
lelkem, és megszabadultam a bűneimtől.
• Izgultam, de jó érzés volt, amikor a Lilla, Gyurkovics Fanni, Kovács Bálint,
Kovács Zétény, Molnár Hanna, Nagy
bűneimtől megszabadultam.
• Fura volt, és egy kicsit izgultam, de Kinga, Szakács Jázmin, Tóth Gábor
utána jól éreztem magam és imádkoztam. Bonifác, Fiam Laura, Krizsán Zalán,
• Gyónni nehéz volt, de amikor a Kuris Emese, Szádoczki Mikes, Molnár
végére értünk, akkor már könnyebb volt. Zétény, Pistyúr Liliána, Grónai Kevin
Akkor bátornak és büszkének éreztem Sándor
Érsek vadk ert, 2020. 10. 14.
magam.
Fotó: Kristók János
•
Amikor
letérdeltem
a

Elsőáldozóink írták
A húsvéti időszakra tervezett elsőáldozást
(bérmálást is) felülírta a vírushelyzet. Így
az iskolakezdés után került sor e szép
ünnep megvalósítására. A 17 gyermek
már nagyon várta, hogy a plébánosváltást
(Lukács András, Máthé György)
követően magához vehesse az Úr testét,
melyről az alábbiak szerint nyilvánultak
meg:
Az elsőáldozásról:

• Az első áldozás után nagyon boldog
voltam, mert végre magamhoz vehettem
Jézus testét és boldogan mehettem haza.
• Nagyon örültem, hogy elsőáldozó
lettem. De szerintem a szüleim is örültek
és a nagymamám és nagypapám. Az
elején nagyon izgultam, de amikor
áldoztam, már nem.
• Nagyon örültem, hogy megéltem ezt
a napot. Vártam már, hogy ne csak kis
keresztet kapjak. Nagyon jó volt!
• Az áldozási napon csodálatosan
éreztem magam. Elsőáldozónak lenni jó.
Köszönöm, Ági néni, hogy elsőáldozó
lehettem!
• Jó érzés volt, hogy Jézus a szívemben
volt. Utána jó sok ajándékot kaptam.
Nem tudom elfelejteni ezt a napot, olyan

Szülők áldása elsőáldozókra
Urunk Jézus, elhoztuk hozzád gyermek eink et. Öleld ők et szerető Szívedre!
Mélységes hálával köszönjük Urunk , hogy megadtad nek ik ezt a mai
nap ot. Köszönjük , hogy szívedre szorítottad ők et. Kérünk Urunk , tartsd
meg ők et szeretetedb en. Tartsd meg ők et k egyelmedb en. Őrizd meg lelkük
tisztaságát. Amíg lehet, mi megóv juk gyermek i b oldogságukat, a gonosz
minden támadásával szemb en. De eljön az idő, amikor majd támad az
élet. Rájuk szakadnak a gondok , rájuk zúdulnak a k ísértések .
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Életige
Evangélium minden nap
„Legyetek tehát éberek, mert nem
tudjátok sem a napot, sem az órát.” (Mt
25,13)
Egy alkalommal, amikor Jézus kilépett
a templomból, a tanítványok büszkén hívták
fel figyelmét az impozáns, szép épületre.
Jézus így válaszolt: „Látjátok ezeket?
Bizony mondom nektek, nem marad itt kő
kövön, amit ne rombolnának le.” Aztán
fölment az Olajfák hegyére, leült, és
Jeruzsálem látképét nézve elkezdett beszélni
a város lerombolásáról és a világ végéről.
Hogyan és mikor fog bekövetkezni a
világ vége? – kérdezték tőle a tanítványok.
Olyan kérdés ez, melyet az ezt követő
keresztény nemzedékek is föltettek
maguknak; olyan kérdés, amellyel minden
ember foglalkozik. A jövő ugyanis titokzatos,
és gyakran félelemmel tölt el. Ma is vannak
olyanok, akik horoszkópokat vagy jósokat
faggatnak azért, hogy megtudják, mit hoz
a jövő, mi fog történni…
Jézus válasza világos: Az idők végezete
egybeesik az Ő eljövetelével. Ő, a történelem
Ura, visszatér majd. Őbenne foglalható
össze a jövőnk.
És mikor fog bekövetkezni ez a találkozás?
Senki sem tudja, bármelyik pillanatban
megtörténhet. Életünk ugyanis az Ő kezében
van. Ő adta nekünk, bármikor visszaveheti
– akár váratlanul is – anélkül, hogy előre
értesítene bennünket. Ezért figyelmeztet:
megvan a lehetőségetek arra, hogy készen
álljatok majd abban a pillanatban, ha
virrasztotok.
„Legyetek tehát éberek, mert nem
tudjátok sem a napot, sem az órát.”
Ezekkel a szavakkal Jézus mindenekelőtt
arra emlékeztet minket, hogy Ő el fog jönni.
Véget ér földi életünk, és elkezdődik egy

új élet, amelynek soha nem lesz vége. Ma
senki sem akar beszélni a halálról… Néha
mindent megteszünk azért, hogy eltereljük
róla a figyelmünket. Olyannyira
belemerülünk
a
hétköznapok
elfoglaltságaiba, hogy elfelejtjük Őt, aki
életet adott nekünk, Őt, aki vissza is fogja
azt kérni tőlünk, hogy bevezessen minket
az élet teljességébe, az Atyával való
közösségbe, a Mennyországba.
Készek leszünk majd arra, hogy
találkozzunk Vele? Égni fog majd a tűz
lámpásunkban, mint az okos szüzekében,
akik várták a vőlegényt? Más szóval:
szeretetben leszünk majd? Vagy ki fog
aludni lámpásunk, mert magával ragad
minket a sok tennivaló, a kérészéletű örömök
vagy a birtoklásvágy, és megfelejtkezünk
az egyetlenről, ami szükséges: arról, hogy
szeressünk?
„Legyetek tehát éberek, mert nem
tudjátok sem a napot, sem az órát.”
De hogyan virrasszunk? Tudjuk, hogy
az virraszt jól, aki szeret. Tudja ezt az a
feleség, aki várja férjét, hogy hazatérjen a
túlóra vagy a messzi út után; tudja ezt az
édesanya, aki reszket gyermekéért, mert
még mindig nem ért haza; tudja az a
szerelmes ifjú, aki alig várja, hogy kedvesét
újra láthassa… Aki szeret, az tud várni
akkor is, amikor a másik késik.
Akkor várjuk Jézust, ha szeretjük Őt, és
izzik bennünk a vágy, hogy találkozzunk
Vele.
És azzal várjuk, ha konkrétan szeretünk:
ha Őt szolgáljuk például azokban, akik
közel állnak hozzánk; vagy ha elkötelezetten
dolgozunk egy igazabb társadalom építésén.
Maga Jézus hív meg minket arra, hogy így
éljünk, amikor elmeséli a hű szolgáról szóló

Urunk Jézus, erősítsd meg ők et ak kor, állj mellettük a küzdelemb en,
hogy el ne essenek , hogy győzelmesen állják a harcot. Keresd fel jópásztori
Szíveddel, hozd v issza ők et híveid közé.
Alázattal k érjük azt is, áldj meg mink et is, hogy a Te szereteteddel
szerethessük ők et. Áldj meg, hogy a Te szeretetedre nevelhessük ők et.
Add k egyelmedet, hogy gyermekünk k el együtt gyak ran vehessük Szent
Testedet és Véredet, hogy ak ik et összekötöttél itt a földön a szeretet
kötelék ével, Szent Tested és Véred közös vételével, senk i el ne vesszen,
hanem

mindnyájan

Mindörök k é. Ámen

egyek

maradjunk

Veled,

Benned,

Általad,

példabeszédet, aki a ház urának visszatérésére
várva törődik a többi szolgával és a ház
ügyeivel; vagy amikor azokról a szolgákról
beszél, akik uruk hazatértét várva
gondoskodnak
a
talentumok
kamatoztatásáról.
„Legyetek tehát éberek, mert nem
tudjátok sem a napot, sem az órát.”
Pontosan azért, mert nem tudjuk
eljövetelének sem a napját, sem az óráját,
még könnyebben tudunk összpontosítani
a mai napra, amely megadatott nekünk, a
napi tennivalókra, arra a jelen pillanatra,
melyet a Gondviselés jóvoltából
megélhetünk.
Évekkel ezelőtt önkéntelenül az alábbi
imával fordultam Istenhez, amelyet most
szeretnék emlékezetünkbe idézni:
„Jézus,
add, hogy úgy szóljak mindig,
mintha ez lenne az utolsó szavam,
amelyet kimondok!
Add, hogy mindig úgy cselekedjem,
mintha ez lenne az utolsó tettem,
amelyet végbeviszek!
Add, hogy úgy tudjak szenvedni mindig,
mintha ez lenne az utolsó gyötrelmem,
amelyet felajánlhatok Neked!
Add, hogy mindig úgy imádkozzam,
mintha ez lenne az utolsó
lehetőségem
itt a földön,
hogy beszélgessek Veled!”
Chiara Lubich

Isten hiánya
Remekel az ember lassan minden szinten,
ámde egy kimarad mindebből: az Isten.
Tobzódik gyönyörben, fürdik a sok kincsben,
mégis, sosem boldog, mert nem érzi Istent.
Rángatja a sorsát önnönzárt bilincsen,
fuldokol, s nem érti: Miért kéne' Isten?
Ha sejtetik vele, segíthet a hit... Nem!!!
Majd megoldja másképp... Neki nem kell Isten...
Gyárt eszével bálványt, emberi agyszülten,
bűnös utakon jár, kerülvén az Istent...
Mire észhez térne, ideje már nincsen...
S akkor váltig kiált jajgatva: Ó, Isten!
Fiát adta értünk, hogy rajtunk segítsen...
Íme: ekképp szeret bennünket az Isten....
(Bab ik Erzséb et)

8

Vadkerti Harangok

Szentmiseszándékok
November

1. Vasárnap
2. Hétfő
3. Kedd
4. Szerda
5. Csütörtök
6. Péntek
7. Szombat

8. Vasárnap

9. Hétfő
10. Kedd
11. Szerda
12. Csütörtök

13. Péntek
14. Szombat

15. Vasárnap

16. Hétfő
17. Kedd
18. Szerda





 Kristók János, felesége Híves Katalin,
testvéreik, szüleik és hozzátartozók

 Koza József, felesége Nagy Erzsébet,
vejeik István és János
 Fábián Ignác 2. évforduló, szülei, anyósa,
apósa és hozzátartozók
 Csillag Ferenc, szülei, apósa, anyósa, veje
Fábián József
 Szabó János 20. évforduló, szülei, anyósa
és hozzátartozók
 Kocsisné Urbán Erzsébet 3. évforduló, élő
és elhunyt hozzátartozók
 Fábián István, felesége Csillag Mária és
szüleik



 Kovács Lajos, felesége Bugyi Mária és a
család élő és elhunyt tagjaiért
 Csernák István, lánya Katalin, Csernák és
Zöllei család halottaiért

 Valcz Ferenc, felesége Boda Margit,
szüleik, fiuk, két menyük, valamint Sors
Károly és felesége
 Szakács Ferenc, felesége Viktor Erzsébet,
szüleik, testvéreik és hozzátartozók
 Záhorszki Ferenc 11. évforduló, felesége
Kovács Erzsébet 2. évforduló, a család élő
és elhunyt tagjaiért
 Kuris Jánosné, öccse József, szülők,
nagyszülők, Kuris és Kakas család élő és
elhunyt tagjai, valamint hálából 70.
születésnapra
 Hegyi János 6. évforduló, fia János 12.
évforduló, apósa, Holman Imre, felesége
Záhorszki Mária, Csillik Károly, felesége
Holman Veronika és lányuk Erzsébet
 Gál és Holman család halottaiért


 dr. Szrenka Jánosért, hálából sikeres
műtétért

19. Csütörtök  Boda István 2. évforduló, felesége Csillag
Anna, szüleik, élő és elhunyt családtagok
 Péter János, lánya Margit, veje Kis László,
élő és elhunyt családtagokért
20. Péntek  Urbán és Molnár család élő és elhunyt
tagjaiért
 Soós Miklós, szülei, sógora, élő és elhunyt
családtagok
21. Szombat  Nagy Jánosné Boda Margit, két férje,
hozzátartozók, Vitéz József, fia és szülei
 Záhorszki János, felesége Gréczi Mária,
gyermekeik, szüleik és testvéreik
 Kosztrihán és Erdős család élő és elhunyt
tagjaiért
 Koza István, felesége Mészáros Borbála,
Dósa János, felesége Csillag Ilona, élő és
elhunyt hozzátartozók
22. Vasárnap  Pinke Kálmán, felesége Szabóki Rozália,
vejeik István és Ignác, unokájuk Erzsébet
23. Hétfő

24. Kedd

25. Szerda 
26. Csütörtök  Kiss András, felesége Kristóf Julianna, élő
és elhunyt hozzátartozók (Alapítványi)
27. Péntek  Huszár Pálné Rados Mária 10. évforduló,
hősi halott férje, lányuk, unokájuk,
testvéreik, vejük, szüleik és hozzátartozók
28. Szombat  Káplár Győző 9. évforduló, Káplár és Jenei
család élő és elhunyt családtagok
 Erdős János és Nagy Károly családjainak élő és elhunyt
hozzátartozói
29. Vasárnap  Szabóki és Verebes család halottaiért és
Boda Jánosért, a Boda család halottaiért és
élő családtagokért
30. Hétfő


Ez történt
Kereszteltünk:

11. Szrenka Móric János (Szrenka Ádám Ignác  Máriáss Anna)
12. Csejk Hanna (Csejk Dávid  Keresztes Márta)
Házasságot kötöttek:

5. Őszi Dávid István  Kovács Szilvia Veronika
Temetések:

37.
38.
39.
40.

Bangó Ferenc (1974)
Kristóf János (1951)
Valent András (1975)
Makó Béla (1933)
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