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Elmúlás
Az elmúlás sárga fényű teste,
zörrenő avarként hull a porba...
Oly bágyadt e novemberi este...
Tudván: megyünk egymás után, sorba....
Nem szól ajak. S a szem örök-zárva.
Ki élt egykor, most fagyott kőszobor.
Egész valója ma némaságra
ítélt, hamvadó, poros ős-fogoly.
Hol már a szó? Merre zúg az a hang?
Érintése sincs, se ölelése...
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November 2 án tart

NETről
Fotó:
Kristók J.

Jaj, minden oly veszve, mélyen, alant!
Kihűlt. Pár mondat csak öröksége...
Néhány mécsláng sietve ég máma...
Pusztaságba kiált fénye mindnek..
Ember! Állj őrt! S vigyázz, léted lángja
megőrizze tüzét a szent hitnek!
Az elmúlás része a nagy tervnek.
Emberi sors: gazdagnak, szegénynek...
Ám tudd: téged vér árán szerettek!
Hát az egy életet ekképp éljed!
(Babik Erzsébet)
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Mire hív Jézus a kereszttel?
Gondolatok a Kálvária búcsúnk után

Szeptember 14én, a Szent
Kereszt felmagasztalásának
ünnepén két történelmi ese‐
ményre, Krisztus keresztjének
megtalálására, valamint vis‐
szaszerzésére emlékezik az
Egyház. Nekünk ez két napos
búcsúnk Kálvária központtal,
melyet most a Világkongres‐
szusra történő összpontosítás
érdekében szeptember 11én,
szombat este ültünk meg a
Kápolna környezetében.
„Aki utánam akar jönni, ta‐
gadja meg magát, vegye föl
keresztjét mindennap és kö‐
vessen engem…”(Lk 9,23)
Sokak számára talán a sze‐
rető Jézus Krisztus szájából
visszatetsző lehet ez a kijelen‐
tés, amiben kereszthordozásra
kéri az Őt követni vágyókat.
Sajnos még a magát vallásos‐
nak nevező emberek nagy ré‐
szének is valamilyen szenve‐
dés, fájdalom, tragédia vagy
nehézség jut eszébe a kereszt‐
hordozásról.
Ha arra gondolunk, hogy
valamit vinnünk kell, valóban

jogos az attól való félelmünk,
hogy az nyomni fog, fárasztó
vagy megterhelő lesz. Krisz‐
tus keresztje azonban nem
ilyen. A kereszt nehézsége
igazából abból adódik, hogy
mindenáron szabadulni sze‐
retnénk tőle. Mindenki tudja,
hogy kelletlenül minden ne‐
héz. A rossz hozzáállás teszi
nehézzé az életet, nem pedig a

kereszt hordozása.
Jézus nem fájdalmat vagy
szenvedést akar nekünk okoz‐
ni, amikor az alázatos kereszt‐
hordozásra hív bennünket, ha‐
nem éppen segítséget nyújt.
Ahogy a Passió című film
egyik jelenetében is azt látjuk,
hogy a fáradt, megalázott és
fizikailag meggyötört Jézus
szinte magához öleli a ke‐

resztfát, megérthetjük, hogy a
kereszt segítségünk és táma‐
szunk a földi létünk folyamán,
nem teher vagy akadály. Pierre
Teilhard de Chardin mondta,
hogy a kereszt nem emberte‐
len, hanem emberfeletti. Az
egymás iránti feltétlen és ön‐
feláldozó szeretet teszi azzá.
Jézus tehát a kereszt elfogadá‐
sával és mindennapos felvéte‐
lével igazából a megistenülés‐
re hív meg mindnyájunkat. Ő
már utat mutatott nekünk. Sőt,
végig is járta az ember Isten
országába vezető útját, amit
nekünk már csak követnünk
kell.
Jézus a keresztet minden‐
esetre nem magyarázta, hanem
hordozta. Akinek van füle a
hallásra, hallja meg!
Gondolat/Tennivaló erre a
hétre (és életünk mindennap‐
jára): Ne feltétlenül magyaráz‐
ni, megérteni próbáljuk a ke‐
resztjeinket ezen a héten, ha‐
nem Isten iránti szeretetből
hordozni.
V. I. írása alapján
Fotó:
Kristók J.

Mi a dolgod a hátralévő életedben?
Bodor György atya korábban műtéten esett át.
Már régóta nem adott hírt magáról, mert aka‐
dályoztatva volt a lehetőségeket illetően. Ez a
helyzet és életállapot soksok apró dologra
megtanította, amiről így vall:
„Az egyik legfontosabb, hogy a lélek nagyon
törékeny szerkezet. Szokták mondani, hogy a
lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Én úgy lá‐
tom, hogy ha a test gyenge, a lélek is gyönge.
Megmondom nektek őszintén, sokszor kerül‐
tem olyan lelki állapotba, hogy élni sem volt
kedvem. Ebben az állapotban az ember nehe‐
zen talál motivációt az élethez: jobb nekem, ha
meghalok, mint ennyit szenvedni. Ne áltassuk
magunkat, van igazság ebben is. A fájdalom, a

tehetetlenség érzése, a kiszolgáltatottság na‐
gyon be tudja szűkíteni a tudatot. Talán ilyen‐
kor csak egyetlen módszer van: elterelni a fi‐
gyelmedet valami másra, de ez nem mindig
könnyű. Amikor ezek az érzések rád törnek,
nagyon tudod sajnálni magadat. Szentéletű
testvéreim talán azt tanácsolnák, hogy ilyenkor
imádkozni kellene. Biztos igazuk van, de ne‐
kem nem mindig sikerült. Van még mit javítani
a lelki életemen, az biztos.
A másik az idő kérdése. Betegség alatt, ágy‐
hoz kötött állapotban az óra mintha leállna,
vagy csak nagyon lassan cammog előre. Mikor
telik le a nap? Mikor lesz már este? Kiderül,
hogy hiába jön az este, nem hoz nyugalmat: el
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Hálaadó ima az eucharisztikus
kongresszus kegyelmeiért

A szeptember 5. és 12. között Budapesten
megrendezett 52. Nemzetközi Eucharisz‐
tikus Kongresszus már véget ért. Ám
mély és reménykeltő nyomokat hagyott
lelkeinkben. Azért, hogy e nyomokat ne
lepje be a hétköznapok pora, a Magyar
Kurír után a Vadkerti Harangokban is a
„napi használat” céljából közzé tesszük
főpásztorunk, Erdő Péter (szeptember vé‐
gén fogadta őt a Szentatyánk Vatikánban)
imáját. A főpásztor buzdít mindenkit,
csatlakozzon imájához!
Urunk, Jézus Krisztus, szeretett Meste‐
rünk!
Teljes szívünkből hálát adunk Neked,
hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kong‐
resszus egész folyamán különös erővel át‐
élhettük jelenléted csodáját, szereteted sze‐

líd és ellenállhatatlan erejét. Hittük eddig
is, de most meg is érezhettük, hogy ami
történt, nagyobb, mint mi vagyunk.
A szentmisék és a szentségimádások
meghitt közelsége, az Oltáriszentséget kí‐
sérő körmenet a városon át a szombat es‐
te kigyúló fényeivel, szentségi áldásod,
mely átölelte és eggyé forrasztotta az egy‐
begyűltek hatalmas tömegét, örök emlék
és erőforrás marad számunkra.
A pápai misén a világegyház látható kö‐
zösségként is megjelent Körülötted. Péter
utódának vezetésével a püspökök, papok,
szerzetesek, világi hívők hatalmas család‐
ja Téged ünnepelt, Tőled kapott kegyel‐
met, szent Tested és Véred táplálékával a
Te életedben részesült.
A szegényekkel való közösség megélé‐

sem tudsz aludni és éjszaka is jönnek a
rossz gondolatok. Miért nem olvasol?
Miért nem imádkozol? Miért nem nézel
valami filmet? Azért, mert hosszú távon
nem köt le, mert ilyenkor nem tudsz gon‐
dolkodni, mert semmihez sincs kedved,
és hosszú, nagyon hosszú az éjszaka.
Mert mitől jó egy egészséges embernek
a napja? Szép napsütéses időre ébred, tud
sportolni, úszni, kirándulni, kerékpározni,
találkozni a barátaival, szeretteivel és elé‐
gedettség tölti el a munkájával kapcsolat‐
ban. És mikor jó egy beteg embernek a
napja? Szerintem, ha át tudta törni töré‐
keny testének korlátait.
Csodálom Nic Vujicicot, tudjátok, azt a
férfit, aki születése óta kezek és lábak
nélkül éli az életét. Feltették neki azt a

kérdést, hogy mivel töltené a napjait, ha
lenne keze és lába?
Azt a meglepő választ adta, hogy egész
nap a feleségét ölelgetné. Biztos, hogy jó
érzéssel tölt el bennünket, amikor ezt
halljuk egy ilyen nagyszerű embertől. De
nem tudja ölelgetni a feleségét! Ne értsé‐
tek félre, de ez a kis példa tökéletesen ér‐
zékelteti a beteg ember lelkületét. A lehe‐
tőségek, amivel korábban éltél beszűkül‐
tek, távolinak tűnnek.
A másik kis példa Stephen Hawking,
az a tudós, aki évtizedeken keresztül to‐
lószékhez volt kötve, azt nyilatkozta egy‐
szer: „49 éve abban a tudatban élek, hogy
idejekorán meg fogok halni. Nem félek a
haláltól, de nem sietek a halálba. Még
rengeteg dolgom van.”

se, a művészet, a tudomány, a zene, a ta‐
núságtételek átütő ereje, a sok nemzetiség,
a minden földrészről hozzánk érkező hí‐
vők példája és lelkesedése a felemelkedés,
a remény, az újrakezdés üzenetét hordoz‐
ta a járvány nehéz hónapjai után. Belőled
merítjük a bizalmat, Te vagy az, aki gon‐
dot viselsz ránk.
Eléd hoztuk nagy, közös gondjainkat is.
A Föld erőforrásainak korlátait, az embe‐
riség riadt útkeresését, hogy ne tegye ma‐
ga körül lakhatatlanná a világot. Hogy ta‐
nácstalanságát ne egymás iránti szorongó
vádaskodással vagy a javakért folyó ádáz
küzdelemmel vezesse le. Találjon inkább
Benned reményt, legyen képes a közös
gondokat őszintén és nagylelkűen megvi‐
tatni. Hála Neked, mert velünk járod a tör‐
ténelem útját!
Köszönjük, hogy Körülötted, asztalod
körül találkozhattunk a többi kereszté‐
nyekkel. Kérünk, hogy mielőbb megtalál‐
juk velük a teljes közösséget! Szeretetben
találkozhattunk más vallások követőivel
és más világnézetű emberekkel is. Segíts,
hogy a szeretetben hírnökeid lehessünk!
A készület éveiben kértük, hogy az Eu‐
charisztikus Kongresszus fővárosunk, né‐
pünk, Európa és a világ lelki megújulását
szolgálja. Most, amikor megrendülten
mondunk köszönetet a kongresszus min‐
den kegyelméért, kérjük, segíts, hogy en‐
nek a lelki megújulásnak a munkatársai le‐
hessünk Szentlelked vezetésével és erejé‐
vel! Ámen.
(Magyar Kurír alapján közzé téve,
2021. szeptember 28. )

Jó kérdés: mi a dolgod a hátralévő éle‐
tedben? Ezt megtalálni ez az igazi művé‐
szet! Talán kicsit leegyszerűsítve: mi a
dolgom a mai nap során?
Végül, amit még megtanít nekünk ez
az állapot, az az elengedés lelkisége. Sok
mindent el kell engednünk, ami egy
egészséges ember számára lehetséges.
Valójában, ahogy a világba beleszület‐
tünk, úgy kell üres kézzel távoznunk is. A
szívünk azért legyen tele!"
Gondolat/Tennivaló erre a hétre:
Mi a dolgod a mai nap során, ezen a
héten? Miben találhatod meg az örömöd?
Mi az, amit el kellene engedned? Gon‐
dolkodj ezeken kicsit!
(Szegedről V. I. )
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Zárszó egy esemény után

Szeptember 4én (szombaton)
ismét egész napos telt házas
rendezvényen volt a pályázati
úton felújítás alatt álló Kol‐
ping házunk udvarán. Az au‐
gusztusi számunkban megje‐
lent kettő az egyben plakátok
megtették hatásukat, amiről a
Portékás forgatag címszó alatt
olvashattunk a szeptemberi
Harangokban. Most néhány
pillanatképet az esemény zár‐
szavaként megosztanék olva‐
sóinkkal, hisz a történelemben
is nyomot hagyó helyi ese‐
mény véghezvivője volt min‐
den jelenlévő. (Az történik
egy településen, amit az ott
élők véghez visznek, mondta
1991ben itt Vadkerten dr.
Bolberitz Pál.)
Öröm volt látni a rendez‐
vényt megelőző napok előké‐
szítő munkáiban szorgosko‐
dók nagy létszámát. Az ismét
megszépült nagy udvarban
már péntek este minden esz‐
köz a helyére került, amelyek
közül néhányat név szerint is
megemlítek jegyzetemben.
Szombat reggel fél kilenc‐

kor már nagy a nyüzsgés a
helyszínen. Megnyitotta kapu‐
ját a termelői piac, ahol a mini
árusító helyeken hozzá juthat‐
tunk kecskesajthoz, szárított
gombához, helyben sütött
kürtős kalácshoz és sok kéz‐

műves termékhez. A felnőt‐
tekkel érkező gyermekeket a
piac nem annyira kötötte le, de
számukra is gondoskodtak a
szervezők programról, hisz a
Mesekocsi Színház közremű‐
ködésével varázsló iskola

avatta be őket a varázslás vilá‐
gába, de már ekkor sem pi‐
hentek a hinták, a fajátékok,
az ugrálóvár és a trambulin.
Dél körül egy kissé lecsen‐
desedett a rendezvény helyszí‐
ne, hisz nagyon megcsappant
(több helyen el is fogyott) a
piacon felkínált árukínálat.
Ám kora délutánra már ismét
kitehető lett volna a MEG‐
TELT tábla. Kicsik és nagyok
egyaránt felfrissíthették az
előző hasonló rendezvények
kézműves
(virágkötészet,
agyagozás, kosárfonás, tojás‐
patkolás…) foglalkozásain
szerzett tudásukat, ám a kez‐
dőknek előny volt biztosítva
itt és más területeken egy‐
aránt. A vállalkozó szelleműek
kipróbálhatták az íjászkodást,
de belekóstolhattak a kovács‐
mesterség fogásaiba is, amit
számtalan kifestett arc is fi‐
gyelemmel kísért.
Öröm volt látnia a Népmese
Színház műsorát, melynek
műsorában több jelenlévő kis‐
gyermek kapott „főszerepet”.
Az ifjú szereplők boldogan
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álltak a képzeletbeli színpa‐
don, és mondták azt, amit kér‐
tek tőlük az előadók. Öröm
volt látni a nézőtéren ülő sok

Szeptember első vasárnapján,
a hagyományainkhoz hűen a
nagymise keretében emlékez‐
tünk hőseinkre. A szentmisét
követően az Egyházközség és
az Önkormányzat koszorút he‐
lyezett el az emlékmű talapza‐
tán, míg hőseink élő hozzátar‐
tozói virágokkal és mécsesek‐
kel emlékeztek szeretteikre.
Az Eucharisztikus Világ‐
kongresszuson történő részvé‐
telünk miatt a diákjaink évnyi‐
tó szentmiséjére szeptember 19
én került sor, melyen az orgo‐
na mellett a Gitáros Énekka‐
runk teljesített zenei szolgálatot.
Külön öröm és példaadás volt
számunkra, hogy ezen a szent‐
misén adtak hálát az 1954ben

kisgyermeket. Máig előttem a szereplőkről. (Már ezért is
kép, ahogy az édesanyák ölé‐ megérte megszervezni ezt a
ben ülő kisgyerekek le sem családokat összehozó napot.)
vették tekintetüket a kortárs
A kézműves forgatag, mint

Rövid hírek
Vadkerten végzett diákok is.
Október 3 án ismét rádiós
mise volt környezetünkben. A
két vadkerti közvetítést köve‐
tően, most Pusztaberkire figyelt
a szentmisét rádión követők tá‐
bora. A rádiós közvetítéssel egy
időben a gitáros énekkar fiatal
zenészei először és nagyon si‐
keresen szolgálták Isten dicső‐
ségét. Köszönet minden bátor
zenésznek, hisz önálló fellépé‐
sük jelzi azt is, hogy van re‐
mény.
Október 10én, Magyarok
Nagyasszonya ünnepén Mátra‐

verebélySzentkútra zarándo‐
koltunk, hogy az öregotthono‐
saink pénteki zarándoklatát kö‐
vetően Nemzeti Kegyhelyün‐
kön mi is kérjük Égi
Édesanyánktól azt, hogy ne fe‐
ledkezzen meg Édes Hazánk‐
ról, Magyarországról. (tudósí‐
tás a következő számban).
A templomkertet gondozók
csapata, kiegészülve férfiakkal
október 14én a kukoricater‐
mést takarította be a plébánia
kertekből. Az áru a kukoricatö‐
rők között került értékesítésre.
A befolyt adományt a kispapok

minden hasonló rendezvény, a
kicsik és a nagyok táncházával
zárult. Így volt ez most is, hisz
a Moldvai Táncház sokakat
késztetett az első tánclépések
megtételére, vagy arra, hogy
már „haladó táncosként” adja‐
nak példát a színpadon.
Összegezve az egész nap ki‐
csengését, ugyanazt éreztem
itthon is, mint az azt követő
két vasárnap a Hősök terén.
Van remény. Van, mert vannak
személyek, akik helyben (és
országosan is beállnak) egy
egy embereket összehozó, ér‐
tékeinket magában hordozó
rendezvény
megvalósítása
mögé. Köszönet jár a szerve‐
zőknek. Köszönet jár a felhí‐
vásukra megjelent több száz
résztvevőnek, és a logón sze‐
replő megvalósulást támoga‐
tónak.
Érsekvadkert,
2021. szeptember 23.
VH. szerkesztősége

segítésére ajánlották fel.
Mint azt megtapasztalhatták
a testvérek, májustól színes fo‐
tókkal jelent meg, s jelenik meg
ez a szám is. A négyhavi szám
esetében kevesebb adomány ér‐
kezett, mint a megjelenés költ‐
sége. A négy szám esetében
20.505 Forinttal kevesebb ado‐
mány érkezett a becsületkasszá‐
ba, mint a megjelenés költsé‐
gei. A színesben történő, ÖN‐
FENNTARTÓ további megje‐
lenéshez a minimum 200 Ft
számonkénti támogatás szüksé‐
ges, ami ugye még nem éri el
az egy gömb fagyi irányt adó
mértéket. Köszönjük megérté‐
süket és tenni akaró támogatá‐
sukat!
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Hegyi Camino
Befejező rész
Szerencsére csak húzódása volt
a bokámnak a tegnapi balesete‐
met követően. Így folytatni
tudtam az utat, bár lassabban,
mint gondoltam. Egy kis nyug‐

bírtam menni. Ráadásul a fájós
lábamnak abszolút nem hiány‐
zott ez a terep. Megmondom
őszintén, kissé mérges lettem.
Mintha minden összeesküdött
volna ellenem. Még az is meg‐

után aztán elszégyelltem ma‐
gam az előző gondolat miatt.
Akárhogy is, éreztem a türel‐
metlenséget magamban. Sze‐
rettem volna, ha úgy alakulnak
a dolgok, ahogy terveztem. Fe‐

talanság fogott el, hogy időben
be tudome fejezni a 15 napra
tervezett hegyi zarándoklato‐
mat. Ráadásul olyan köves ös‐
vényre kerültem, ahol alig

fordult a fejemben, hogy Isten‐
nek nem az az akarata, hogy
időben végigmenjek az úton.
Leültem az út szélére pihen‐
ni és gondolkodni. Egy kis idő

gyelmeznem kellett magam,
hogy egy kissé megnyugodjak.
Milyen érdekes az élet, hogy
újra és újra, nap mint nap meg
kell harcolnunk saját harcun‐
kat. Felálltam és tovább indul‐
tam. Már nem mérgelődve, de
egy kicsit egyhangúan. Aztán
észrevettem, hogy az ösvény
szélén, a fák tövében simább az
út. Másfél kilométer után meg‐
szűnt a köves szakasz. A lehul‐
lott tűlevelektől úgy tűnt,
mintha szőnyegen haladtam
volna. Ám a 14. napon egy ko‐
pár, szinte elhagyatott területen
kellett áthaladnom, hogy neki‐
rugaszkodhassak az utolsó
emelkedőnek Egy fa sem volt.
Meleg annál inkább. Poros, ka‐
vicsos úton mentem, ahol nem
volt miben gyönyörködnöm.
Pocsék is lett a kedvem. Az is
eszembe jutott ismét, hogy mi

Uram, segíts kishitűségemen!
Nem, nem vagyok én igaz án hitetlen, akarok hinni,
mindent

igaz nak

tartok,

amit

mondasz ,

amit

kinyilatkoz tattál üdvösségünkre.
D e valahogy nem j árta át egész en telj es életemet,
minden percemet az a biz tos hit, az a meggyőz ődés,
hogy egyedül te vagy életünk erej e, egyedül te vagy
a megoldás minden kérdésben, minden nehéz ségben,
s hogy te vagy minden sz ép és igaz dolog Ura, te vagy
minden eredmény hőse, mert nélküled semmit sem
tudnánk elérni, megalkotni, felépíteni!
I stenem!

Állj

mellettem,

biz tass

és

erősíts

a

cselekvő hit kegyelmével! Ámen.

(Laudetur Kiadó:
Találkozásaim lstennel… c könyvből)

értelme ennek a zarándoklat‐
nak. Úgy se fog változni sem‐
mi.
Egyszer csak megakad a sze‐
mem egy kis virágon, ami a ki‐
aszott földből hajtott ki. A virág
láttán minden összekavarodott
bennem, de egyúttal mintha
tisztulni kezdett volna fejem‐
ben, szívembe valami. Érez‐
tem, hogy meg kell bocsátani
magamnak és másoknak is,
csak így tudok tovább menni.
Érdekes, amikor a figyelmem
nem magamra irányult, nem
magam körül forogtam, képes
voltam másra, jelen esetben
egy kis virágra tekinteni, a
Szentlélek világosságot és erőt
adott.
Az utolsó napon kb. 89 km
gyaloglás után felértem a
csúcsra. Erre vállalkoztam 15
nappal ezelőtt. Leírhatatlan él‐
mény volt számomra. A kilátás
önmagáért beszélt. Gyenge szél
frissítette arcomat. Letérdeltem
a kereszt elé, és hálát adtam Is‐
tennek, hogy végig velem volt,
erőt adott és rengeteg kegye‐
lemmel halmozott el.
A hegycsúcs olyan számom‐
ra, mintha Isten oltára lenne,
ahová felhoztam a saját áldoza‐
tomat, a saját életemet és fel‐
ajánlom számára, ahogyan
Szent István király is tette.
Olyan itt fent, mintha szentmi‐
sén lennék. Elé teszem mind‐
azt, amim van. Ő pedig
valóságosan megjelenik szá‐
momra a természet által, a szél
halk fuvallatában, a Nap suga‐
rában, ahogy a misén a Szent
Ostyában. Csönd van. Találko‐
zunk. Érzem a jelenlétét! Tuda‐
tosul bennem, mennyire fontos
életemben az Ő jelenléte. Ha
Benne vagyok és Ő énbennem,
akkor történjen bármi, béke
lesz bennem és jó lesz az éle‐
tem. (Ki lehet próbálni!)
Fotó:
Urbán Edit
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Mi legyen az életem szétesett darabkáival?
ÉN: Szia, Isten!
ISTEN: Szia.
ÉN: Darabokra hullottam. Össze tudnál újra rakni?
ISTEN: Inkább nem.
ÉN: Miért?
ISTEN: Mert Te nem egy kirakós játék vagy.
ÉN: És mi legyen az életem szétesett darabkáival?
ISTEN: Hagyd ott őket, okkal váltak le rólad. Ne foglalkozz
velük egy ideig, aztán döntsd el szükséged vane még
bármelyikre is.
ÉN: Nem értesz! Én összetörtem!
ISTEN: Nem, Te nem értesz engem. Te most éppen túllépsz,
fejlődsz. Amit most érzel, az a növekedés fájdalma.
Megszabadulsz a hátráltató dolgoktól és emberektől. Nem
szétesel, hanem a helyedre kerülsz. Nyugodj meg! Vegyél egy
mély lélegzetet és engedd, hogy leváljanak rólad a téged már
nem szolgáló részek. Ne ragaszkodj többé ezekhez. Engedd
leesni, elmenni.
ÉN: Ha elengedem ezeket, mi marad nekem?

Ez törté nt
Keresztelések:

30. Moys Lőrinc
(Moys Gábor  Balla Barbara)
31. Moys Csongor
(Moys Gábor  Balla Barbara)
32. Vasas Flóra
(Vasas Áron  Dósa Katalin)
33. Virág Ruben Aurélián
(Virág Patrik – Virág Klaudia)

ISTEN: Csak a legjobb darabok.
ÉN: Félek változni.
ISTEN: Folyamatosan ezt mondom: NEM VÁLTOZOL!
HANEM VALAKIVÉ VÁLSZ!
ÉN: Válok? Kivé?
ISTEN: Azzá válsz, akivé teremtettelek! A fény, a szeretet, a
remény, a bátorság, az öröm, az irgalmasság, a kegyelem és az
együttérzés emberévé. Sokkal többet adtam neked, mint azok
a sekély részek, amikkel azonosítod magad, és amikhez annyi
kapzsisággal és félelemmel ragaszkodsz. Hagyd ezeket
lehullani. Én szeretlek téged! Ne változz! Legyél! Legyél az,
akinek teremtettelek. Addig fogom ezt mondani neked, amíg
nem emlékszel rá.
ÉN: Akkor van egy másik rész.
ISTEN: Igen. Legyen az ilyen.
ÉN: Tehát ... Nem vagyok törött?
ISTEN: Nem, de megtörted a sötétséget, akár a hajnal fénye
az éjszakát. Ez egy új nap. Válj azzá, aki valójában vagy!
(Laudetur közösség, Szeged)

Temetések:

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Boda Sándor (1953)
Vigh Pálné Bakos Éva (1959)
Varga Ignácné Hogál Ilona (1950)
Bangó Rómeó (1992)
Kramlik Kázmér György (1958)
Mák Imre (1949)
Varga László (1961)

Házasságot kötöttek:

Szeptember 25.
Nerpel Márk – Keresztes Rita

Egyházközségi hírek
A temetőben október 31én, vasárnap
délután 3 órakor végezzük a síremlékek
megáldását.
November 1én, hétfőn Mindenszentek
ünnepén templomunkban reggel 8 órakor
és délelőtt fél 10kor, Pusztaberkiben pedig
délelőtt 11 órakor lesz szentmise. Ne
felejtsük el, hogy ez a nap parancsolt
ünnep, szentmisén részt venni kötelező!
November 2a halottak napja, ezen a
napon templomunkban reggel 7 órakor és
este 6 órakor lesz szentmise. Az esti
szentmisén
közös
könyörgésekkel
emlékezünk meg elhunytjainkról.
Aki halottak napja alkalmából a temetőt
ájtatos lélekkel látogatja, és legalább
lélekben imádkozik a megholtakért,
november 18ig mindennap teljes búcsút
nyerhet.

Feltételek: szentgyónás, szentáldozás és
imádság a Szentatya szándékára.
Akik halottak napján (vagyis az azt
megelőző nap déltől a halottak napját
követő éjfélig) meglátogatnak egy
templomot vagy kápolnát, teljes búcsút
nyernek a szokott feltételekkel. A
látogatáskor egy Miatyánkot és Hiszekegyet
imádkozzanak el.
Október hónap elmúltával szerdánként
a szokott módon reggel 7 órakor lesz
szentmise templomunkban.
November 5én lesz a hónap első
pénteke, délelőtt az atyák otthonukban
meglátogatják az idősbeteg Testvéreket a
szentségekkel.
November 12én, pénteken lesz őszi éves
szentségimádási napunk. A napot délelőtt
10 órakor szentmisével kezdjük, majd

szentségkitétel. A kedves Testvérek a kiírás
szerint végezzék az oltáriszentség előtt az
imaórákat. Este 17 óra 45 perckor imádság,
szentségbetétel, majd 6 órakor befejező
szentmise zárja szentségimádási napunkat.
November 21e, vasárnap Krisztus a
Mindenség Királyának ünnepe, az egyházi
év utolsó vasárnapja. Ezen a napon
országos gyűjtés lesz a Karitász javára.
November 28án advent első vasárnapja
lesz. Ez az új egyházi év kezdete.
November 30án, kedden lesz Szent
András
apostolnak,
templomunk
védőszentjének az ünnepe. Ezen a napon
templomunkban reggel 6 órakor és délután
5 órakor lesz szentmise. A délután 5 órakor
kezdődő búcsúi szentmisét dr. Beer Miklós
nyugalmazott váci püspök atya mutatja be.
Az első hajnali szentmise november 29
én, hétfőn reggel 6 órakor lesz. Az adventi
időben hétfőn, kedden és szerdán reggel 6
órakor lesz Rorate  Hajnali szentmise.
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Szentmiseszándékok
November
1. Hétfő
2. Kedd
3. Szerda
4. Csütörtök

5. Péntek
6. Szombat

7. Vasárnap

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

13. Szombat

14. Vasárnap

15. Hétfő
16. Kedd
17. Szerda
18. Csütörtök
19. Péntek




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

 Pincze Imre és családja, valamint a Kaba,
Molnár és Pincze család halottaiért
 Mák Brigitta és két gyermeke
 Végh József és szülei, apósa, anyósa, két
sógora, valamint élő és elhunyt
hozzátartozók
 ifj. Oroszlán Lajos 20. évforduló és elhunyt
hozzátartozók
 Gál és Holman család halottaiért
 Kocsisné Urbán Erzsébet 4. évforduló,
testvére István, édesapjuk, élő és elhunyt
hozzátartozók
 Neisz József születésének 100.
évfordulójának emlékére, felesége Csabák
Ilona, gyermekeik József és Mária, élő és
elhunyt hozzátartozók
 Erdős János, felesége Kopisz Mária, fiuk,
lányuk, vejük és hozzátartozók




 Csernák István, lánya Katalin, Csernák és
Zöllei család halottaiért
 Kovács Lajos, felesége Bugyi Mária, vejeik,
a család élő és elhunyt hozzátartozók
 Szakács Ferenc, felesége Viktor Erzsébet,
szüleik, testvéreik, a család élő és elhunyt
tagjaiért
 Fábián Ignác, szülei, nagyszülei, apósa,
anyósa
 Csillag Ferenc, szülei, apósa, anyósa
 Fábián József és élő családtagokért
 Guba Sándor lelki üdvéért, élő és elhunyt
családtagokért
 Hegyi János, fia János, apósa, anyósa,
Holman Imre és Záhorszki Mária, Csillik
Károly, felesége Holman Veronika
 Fábián István első évforduló, szülei és
hozzátartozók


 Valkó János 1. évforduló

 Pölhös Péter, szülei, Záhorszki és Csillag

20. Szombat

21. Vasárnap
22. Hétfő
23. Kedd
24. Szerda
25. Csütörtök
26. Péntek
27. Szombat

28. Vasárnap
29. Hétfő
30. Kedd

család élő és elhunyt hozzátartozói
 Urbán, Molnár, Valkó és Varga család élő és
elhunyt tagjaiért
 Boda István 3. évforduló, felesége Csillag
Anna, szüleik, élő és elhunyt családtagokért
 Kalmár József, felesége és szüleik
 Macska Károly, felesége, veje Tamás és a
család élő és elhunyt hozzátartozói
 Pistyur Ignác, felesége Szlúka Erzsébet, két
gyermekük és szüleik
 Szabó János, szülei, anyósa, a család élő és
elhunyt hozzátartozói
 Soós Miklós, szülei, sógora, élő és elhunyt
családtagok
 Valcz Ferenc, felesége Boda Margit, szüleik,
fiuk és két menyük, valamint Sors Károly és
felesége
 Keresztes Vincéné Kovács Julianna 1.
évforduló
 Jakubecz Lajos, felesége Kaba Piroska,
szüleik, testvéreik és a Záhorszki család
halottaiért
 Nagy Ignác, felesége Molnár Mária, szüleik,
testvéreik, Molnár János, felesége Valacsik
Borbála, szüleik, testvéreik
 Nagy Jánosné Boda Margit, két férje, lánya
Vitéz Józsefné, férje, fia és két veje, a család
élő tagjaiért
 Kuris Jánosné, öccse József, szülők,
nagyszülők, Kuris és Kakas család élő és
elhunyt tagjaiért




 Kiss András, felesége Kristóf Julianna, élő és
elhunyt hozzátartozók (Alapítványi)
 Káplár Győző 10. évforduló, Jenei és Káplár
család halottaiért
 Nagy Károly és Erdős János családjának élő
és elhunyt hozzátartozóiért
 Bernhardt László, szülei, anyósa, apósa, élő
és elhunyt hozzátartozókért
 Pálinkás János, két fia, a család élő és
elhunyt hozzátartozókért, Glózik család és
Pribeli János
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