
Lk 16,19-31
Elbizakodottság vagy bizalom…  

	 A	 szegény	Lázár	 és	 a	gazdag	ember	 története	noha	első	pil-
lantásra	jámbor	legendának	tűnik	is	van	bőséges	mondanivalója	mind-
nyájunk	számára.	Első	üzenete,	hogy	hogyan	áll	az	Isten	előtt	az,	aki	
sokat	szenvedett	életében.	Isten	megjutalmazza	a	szenvedőt,	igazság-
érzete	ezt	parancsolja.	Zsidó	szokás	szerint	a	vendégek	kenyérrel	tisz-
tították	a	tálat	és	a	kezüket,	majd	az	asztal	alá	dobták,	ahol	a	kutyák	
megették.	Mint	látjuk	még	ebből	a	kutyák	eledeléből	sem	adtak	Lázár-
nak.	Így	a	másik	mondanivalója	ezen	evangéliumi	részletünknek,	hogy	
vegyük	észre	és	kutassuk	fel	korunk	szegény	Lázárait,	akikkel	senki	
sem	törődik,	akiket	csak	mindenki	megvet.	Mert	ha	ezt	nem	tesszük	
meg,	 akkor	 üres	 kézzel	 jelenünk	meg	majd	 az	 Isten	 előtt,	mint	 az	
evangéliumi	 gazdag	 ember,	 aki	 a	 rendelkezésére	 álló	 javakat	 csak	
magára	és	övéire	használta	fel.	Ez	a	gazdag	magát	tette	„istenné”	és	
ezzel	kizárta	Istent	az	életéből.	És	mi	lehet	így	a	jutalma...?	„Kapuink	
előtt	 fekvő	 szegényeinket	 és	 a	 környezetünkben	 élő	 szegényeinket	
nem	észrevenni,	rajtuk	nem	segíteni,	olyan	súlyos	bűn,	hogy	a	pokol-
ba	kerülhet	elkövetője.	Isten	egyaránt	számon	tartja	korunk	Lázárait	
és	korunk	gazdagjait	is,	es	nem	késlekedik	majd	megjutalmazni,	úgy,	
ahogyan	kiérdemelte.
	 Jézus	a	túlvilági	életről	tanít.	Rávilágít,	hogy	mennnyire	nagy	
különbség	van	a	másvilágon	a	szegény	Lázár	és	a	gazdag	ember	örök	
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léte	 között.	Látjuk	 a	 különbséget	 a	mennyország	 és	 a	 pokol	 között	
vagy	 jobban	mondva	az	örök	üdvösség	és	az	örök	kárhozat	állapo-
ta	között,	mivel	a	másvilágon	nem	létezik	tér	és	idő.	Nem	lehet	azt	
mondani,	hogy	a	mennyország	fönt	van	a	pokol	meg	valahol	 lent...	
Az	örök	üdvösség	és	az	örök	kárhozat	közti	különbségre	világít	rá	az	
alábbi	történet	is	a	hosszú	pálcikákról:	
	 Egy	 kínai	 bölcs	 arra	 kérte	 az	 Istent,	 hogy	 a	 saját	 szemével	
megláthassa	a	mennyországot	és	a	poklot.	Az	Isten	elküldte	angyalát	
és	megbízta,	 hogy	vezesse	 el	 a	 ezt	 a	 bölcs	 embert	 a	 kért	 helyekre.	
Az	 angyal	 először	 bevezette	 őt	 egy	 szépen	 beremdezett	 helységbe,	
melynek	 közepén	 egy	 tűzhely,	 rajta	 egy	 edény	 finoman	 elkészített	
rizzsel.	 Körülötte	 kétségbeesett	 emberek	 ültek	 hosszú	 pálcikák-
kal.	Kiéhezettek	és	szomorúak	voltak.	Az	egész	atmoszféra	nagyon	
lehangoló	volt,	nagy	éhségük	ellenére	nem	 tudtak	 jóllakni,	mivel	 a	
hosszú	pálcikáknak	köszönhetően	nem	tudták	a	szájukba	tenni	a	rizst.	
Elhagyták	ezt	a	helységet,	és	az	angyal	megmagyarázta	a	kínai	bölcs-
nek,	hogy	ez	volt	a	pokol.	Ezután	elvezette	őt	a	világegyetem	másik	
részében	lévő	helységbe.	Ez	is	szépen	volt	berendezve,	ugyanúgy	a	
helység	 közepén	 a	 tűzhelyen	 egy	 edényben	 rizs	 volt.	Az	 emberek,	
akik	körülötte	ültek	vidámak,	boldogok	és	egészségesek	voltak,	pedig	
nekik	is	ugyanolyan	hosszú	pálcikáik	voltak,	mint	az	előző	helység-
ben	lévőknek.	Egyszer	csak	észrevett	a	kínai	bölcsünk	egy	különbsé-
get:	ezek	az	emberek	nem	a	saját	szájukba	tették	a	rizst,	hanem	min-
degyik	a	szembe	ülőt	etette.	Ezek	az	emberek	már	a	földön	elkezdték	
az	önmagukról	való	elfeledkezést	és	a	másoknak	való	szolgálatot,	a	
másik	észrevételét.	Az	angyal	megmagyarázta	a	bölcsnek,	hogy	ez	a	
mennyország.	A	bölcs	 így	megértette,	hogy	az	Isten	senkit	sem	tett	
boldogtalanná,	hanem	azok	a	boldogtalanok,	akik	nem	szeretnek.
	 Meg	kell	 említeni	 egy	harmadik	 állapotot	 is	 a	másvilágon,	
mégpedig	 a	 tisztítótüzet.	Azok	a	 lelkek	vannak	 itt,	 akik	még	nem	
tisztultak	meg	teljesen	és	még	nem	méltók	rá,	hogy	az	Isten	jelenlé-
tében éljenek.
	 ISKOLAI	 TAPASZTALAT	 –	 SOKAN	 HISZNEK	 GYER-
MEKEINK	 KÖZÜL	 A	 REINKARNÁCIÓBAN!	 Mindnyájunknak	
tudatosítanunk	 kell,	 hogy	 a	 lelkünk	 halhatatlan,	 mindenki	 számára	
egyedi,	ami	valójában	emberré	tesz	bennünket,	halálunk	után	elválik	
a	 testünktől	és	 ítélet	alá	esünk.	Tetteink	alapján	–	 lásd	a	mai	evan-
géliumot-	 magkapjuk	 jutalmunkat,	 ami	 örökké	 tart.	 Örökké	 Isten	
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barátságában	a	mennyországban,	vagy	Istentől	elszakítva,	a	pokolban	
élünk	tovább.	Nem	pedig	egy	másik	emberbe	vagy	állatba	költözik	a	
lelkünk.	Hogy	ezt	így	elfogadjuk	és	eszerint	éljünk	szükséges,	hogy	
elfogadjuk	 a	 Szentírás	 tanítását,	mint	 Isten	 nekünk	 leírt	 üzenetét!!!	
Forgassuk	s	olvassuk	bátran.	
       Péter atya 

(keszegfalusi plébános)

A hét szentjei

LISIEUX-I SZENT TERÉZ
Október 1.

*Alençon, 1873. január 2. + Lisieux, 1897. szeptember 30.
 
	 Teréz	1873.	január	2-án	született	Martin	Lajos	József	Szaniszló	
és	Guérin	Mária	Azélia	kilencedik	gyermekeként.	Két	nappal	később	
Mária	Franciska	Terézia	névre	keresztelték.	Négy	éves	volt,	 amikor	
meghalt	az	édesanyja,	ezért	az	apa	öt	lányával	--	négy	fia	egészen	kicsi	
korban	meghalt	--	átköltözött	Lisieux-be,	ott	élt	a	sógora,	Guérin	Izi-

dor	gyógyszerész	a	 családjával.	Mindaddig,	
amíg	Teréz	kolostorba	nem	lépett,	a	Martin	
család	a	,,Les	Buissonets’’-villában	lakott.	
	 Teréz	 1881	 októberében	 kezdett	 isko-
lába	járni	a	bencés	apácákhoz.	1883.	március	
25-én	 súlyosan	 megbetegedett,	 de	 pünkösd	
napján	 a	 Szűzanya	 megjelent	 neki,	 rámo-
solygott	 és	 meggyógyította.	 1884.	 május	
8-	 án	 áldozott	 először,	 és	 kérte	 az	 Urat,	
hogy	 ,,vegye	 el	 a	 szabadságát’’,	 hogy	 ,,egy	
lehessen	 az	 isteni	 erővel’’.	Annak	 ellenére,	
hogy	 a	 Szent	 Jakab	 plébániához	 tartoztak,	
édesapjával	 minden	 reggel	 a	 székesegy-
házba,	 a	 Mária-kápolnába	 mentek	 misére.	
Elsőáldozásának	évfordulójától	közel	másfél	
évig	súlyos	 lelkiismereti	kétségek	kínozták,	

melyektől	1886	októberében	szabadult	meg.	
	 Szerzetesi	 hivatást	 érzett	 --	 erről	 már	 két	 éves	 korában	
tanúságot	 tett	 --,	 és	 a	 kolostori	 élet	 utáni	 vágyát	 csak	 fokozta	 két	
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idősebb	nővérének,	Paulinának	és	Máriának	a	Kármelbe	történt	belé-
pése.	
	 1886	karácsonyán	élte	át	,,megtérését’’.	Felfogta,	hogy	Isten	a	
felebaráti	szeretetre	hívja	őt.	További	elmélyülését	hozta	a	következő	
esztendőben	 az	 a	 meghívás,	 amelyet	 a	 Megfeszítettől	 kapott,	 aki	
arra	 hívta,	 hogy	 rajta	 keresztül	 akarja	 megváltó	 vérét	 kiárasztani	 a	
lelkekre.	Teréz	 ettől	kezdve	 többször	mon-
dogatta	 lelkivezetőjének,	 pater	 Pichonnak:	
,,Nekem	az	a	mennyország,	hogy	jót	tehetek	
a	földön!’’	
	 1887	 pünkösdjének	 napján,	 a	 ves-
perás	után	édesapja	megadta	a	beleegyezé-
sét,	 hogy	Teréz	belépjen	a	Kármelbe.	Ezu-
tán	talált	rá	Teréz	erre	a	mondatra	Arminjon	
könyvében:	 ,,A	 jutalmazó	 Isten	 hív:	 most	
rajtam	a	sor.’’	
	 Végre	 1888.	 május	 9-én	 Teréz	
átléphette	a	lisieux-i	Kármel	kapuját,	,,min-
den	 illúzió	 nélkül’’,	 azért	 hogy	 ,,lelkeket	
mentsen,	 és	 elsősorban	 a	 papokért	 imád-
kozzék.	‘’Maria	des	Anges	nővérrel	együtt	a	
mosókonyhába	küldték,	emellett	egy	lépcsőt	
és	a	hálótermet	kellett	söpörnie.	
	 Ettől	 a	 naptól	 elfoglaltsága	 a	 következő	 volt:	 hat	 és	 fél	 óra	
zsolozsma	 és	 elmélkedés,	 öt	 óra	munka,	 két	 óra	 közös	 foglalkozás,	
ugyancsak	 két	 óra	 egyéni	 foglalkozás,	 fél	 óra	 oktatás	 a	 novíciák	
mesternőjétől,	összesen	egy	és	háromnegyed	óra	étkezési	idő	és	hat-
hét	óra	éjszakai	pihenés.	
	 Az	első	öt	 esztendőben	Teréz	 sokat	 szenvedett	 a	magánytól.	
Annak	 ellenére,	 hogy	 a	 gyóntatója	megnyugtatta:	 mentes	 a	 halálos	
bűntől,	sokat	küszködött	a	lelki	szárazsággal	és	az	egyedülléttel,	mely-
ek	lehetetlenné	tették	számára,	hogy	másokkal	közelebbi	kapcsolatot	
építsen	ki.	Teréz	azonban	minden	 szenvedést	 természetfeletti	öröm-
mel	fogadott.	Az	Úr	ugyanis	értésére	adta,	hogy	csak	a	kereszt	által	
akar	lelkeket	adni	neki.	Így	történt,	hogy	,,a	szenvedés	iránti	készsége	
olyan	fokban	növekedett,	ahogyan	gyarapodtak	a	szenvedései’’.	
	 A	 kármelitáknál	 általános	 szokás	 szerint	 1889.	 január	 10-én	
nevéhez	megkapta	,,a	Gyermek	Jézusról	és	a	Szent	Arcról	nevezett’’	
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rendi	nevet.	A	szerzetesi	ruhát	ekkor	öltötte	magára.	
	 1893.	 február	 20-án	 megválasztották	 priórának	 a	 Jézus-
ról	 nevezett	 Agnes	 nővért,	 aki	 Terézt	 mindjárt	 kinevezte	 második	
újoncmesternőnek.	Teréz	e	tevékenysége	során	fedezte	fel,	hogy	a	lelki	
gyermekség	mennyire	hatékony	törvény	a	természetfeletti	életben.	
1895	januárjában	nővérei	kérésére	és	a	prióra	parancsára	elkezdte	írni	
gyermekkora	emlékeit.	Október	17-én	lelki	testvérül	kapta	az	egyik	kis-
papot,	Belliére-t,	aki	később	belépett	a	Fehér	Atyák	társaságába.	
	 Teréz	 1896.	 január	 20-án	 adta	 át	 feljegyzései	 kéziratát	 a	
priórának.	Ez	a	munka	az	Egy	lélek	története	c.	könyv	első	nyolc	fe-
jezetét	tartalmazza.	Nagypéntek	éjszakáján	Teréz	először	köpött	vért.	
Nem	sokkal	utána	félelmetes	kísértések	támadták	meg	a	hite	és	a	re-
ménye	kérdéseiben,	és	e	kísértések	egészen	a	haláláig	gyötörték.	
	 1897.	 április	 6-tól	 a	 prióra	 összegyűjtötte	 Teréz	 különböző	
mondásait.	1926-ban	ez	a	gyűjtemény	Az	utolsó	szavak	címmel	jelent	
meg.	Teréz	június	2-ától	folytatta	a	visszaemlékezéseit,	s	ezekből	állt	
össze	az	Egy	lélek	történetének	kilencedik	és	tizedik	fejezete.	Július	
nyolcadikán	 költözött	 be	 a	 betegszobába,	 s	 a	 hónap	 végén	 felvette	
a	 betegek	kenetét.	Augusztus	 19-én	másodszor	 is	megkapta	 a	 szent	
kenet	szentségét,	és	szeptember	30-án	ezekkel	a	szavakkal	halt	meg:	
,,Istenem,	szeretlek!’’	
	 Terézt	1923-ban	boldoggá,	1925-ben	szentté	avatták.	Ugyan-
ebben	az	évben,	december	14-én	a	missziók	főpatrónájává	nyilvání-
totta	a	pápa,	1944-ben	pedig	Franciaország	második	patrónája	lett.	

•
ASSZISZI SZENT FERENc 

	 Atyja,	 Pietro	 Bernardone	 posztókereskedő,	 Assisi	 leg-
gazdagabb	 embere,	 anyja	 Pika,	 egy	 finom	 lelkű,	 művészetkedvelő,	
francia	 származású	 asszony	 volt.	 Édesanyja	 Jánosnak	 keresztelte,	
majd	mikor	apja	hazatért,	inkább	a	Ferenc	nevet	adta	neki.	Hiszen	a	
Jánossal	ellentétben,	a	Ferenc	név	a	gazdagság,	kényelem,	 társasági	
ember,	 nemes	 udvari	 magatartás	 tulajdonságait	 foglalta	 össze.	 Ber-
nardone	nem	törődött	azzal,	hogy	Ferenc	iskolába	járjon,	ezért	a	fiú	
tékozlóan	bánt	a	pénzzel,	vakmerően	adakozó	volt.	Megválasztották	
vezető	táncosnak,	ami	azt	jelentette,	hogy	hatalmas	lakomákról,	fan-
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táziadús	 programokról	 gondoskodott	 a	
város	fiataljai	számára.	Ennek	költségeit	
általában	magára	vállalta,	más	emberek	
helyett.	 A	 világfi	 Ferencet	 egy	 beteg-
ség	döbbentette	rá,	hogy	mennyire	léha	
életet	 élt.	 Perugiában	 fogságban	 volt	 -	
az	assisiek	ugyanis	háborút	viseltek	Pe-
rugia	ellen	 -,	 amikor	„magasabb	 rendű	
dolgokról”	 kezdett	 gondolkodni:	 lovag	
akart	lenni,	s	már	nem	a	pénz,	hanem	a	
dicsőség	és	a	hírnév	vonzotta.	Hazatér:	
a	több	ima	és	a	templomok	csendjében	
végzett	 elmélkedés	 segítségével	 igyek-
szik	megismerni	 Isten	 akaratát,	 életére	
vonatkozóan.	
	 A	leprással	való	találkozás	döntő	
hatással	van	élete	további	alakulására.	Igazi	fordulat	27	éves	korában	
következik	be,	,amikor	a	szentmisében,	az	evangéliumi	szakasz	arról	
szól,	hogy	Jézus	a	tanítványokat	kettesével	küldi	szét	hirdetni	az	evan-
géliumot,	és	azt	mondja	nekik:	„Menjetek	és	hirdessétek:	közel	van	
a	Mennyek	országa.	Gyógyítsatok	meg	a	betegeket,	 a	halottakat	 tá-
masszátok	fel,	a	leprásokat	tisztítsátok	meg,	a	gonosz	lelkeket	űzzétek	
ki…”(Mt	10,7-20).	
	 A	fiatal	Ferenc	az	élet	értelme	után	kutatva	az	Evangéliumba	
ütközik.	 Felszabadultan	 fellélegzik,	 mert	 az	 évszázadok	 távolából	
rátalál	arra,	aki	„kezdetben	volt”,	az	Élet	Szavára,	a	Názáreti	Jézusra.	
Életvitelét	 látva	mások	 is	 csatlakoznak	hozzá,	 szegénység,	 tisztaság	
és	engedelmesség	evangéliumi	tanácsokat	megtartva.	Amikor	regulát	
kell	írnia	társai	számára,	mert	egyre	többen	követik	őt,	és	ezért	Róma	
jóváhagyása	kívánatossá	vált,	akkor	azt	így	kezdi:	„A	kisebb	testvérek	
regulája	és	élete	ez:	kövessék	a	mi	Urunk	Jézus	Krisztus	szent	evangé-
liumát…”S	egyszerűen	összefűzött	néhány	evangéliumi	idézetet	saját	
figyelmeztetéseivel.	Október	3-án	halt	meg	4-én	temették	el	a	Szent	
György	templomba.	
	 Alig	két	évvel	később	IX.	Gergely	pápa	szentté	avatta.	Földi	
maradványait	 1230-ban	 viszik	 át	 és	 temetik	 el	 a	 tiszteletére	 épített	
Szent	Ferenc	bazilikába.	



NAPHIMNUSZ

Mindenható,	fölséges	és	jóságos	Úr,
Tied	a	dicséret,	dicsőség	és	imádás,

És	minden	áldás.
Minden	egyedül	téged	illet,	Fölség,

És	nem	méltó	az	ember,	hogy	nevedet	kimondja.
Áldott	légy,	Uram,	s	minden	alkotásod,
Legfőképpen	urunk-bátyánk,	a	Nap,

Aki	a	nappalt	adja	és	aki	reánk	deríti	a	te	világosságod.
És	szép	ő	és	sugárzó,	nagy	ragyogással	ékes:

A	te	képed,	Fölséges.
Áldjon,	Uram,	téged	Hold	nénénk	és	minden	csillaga	az	

égnek;	Őket	az	égen	alkotta	kezed	fényesnek,	drágaszépnek!
Áldjon,	Uram,	tégedet	Szél	öcsénk,

Levegő,	felhő,	jó	és	rút	idő,
kik	által	élteted	minden	te	alkotásodat.
Áldjon,	Uram,	tégedet	Víz	húgunk,

oly	nagyon	hasznos	ő,	oly	drága,	tiszta	és	alázatos.
Áldjon,	Uram,	Tűz	bátyánk;
Vele	gyújtasz	világot	éjszakán.

És	szép	ő	és	erős,	hatalmas	és	vidám.
Áldjon,	Uram,	téged	Földanya	nénénk,

Ki	minket	hord	és	enni	ad.
És	mindennemű	gyümölcsöt	terem,	füveket	és	színes	virágokat.
Áldjon,	Uram,	téged	minden	ember,	ki	szerelmedért	másnak

megbocsát.	És	aki	tűr	gyötrelmet,	nyavalyát.
Boldogok,	kik	tűrnek	békességgel,

Mert	tőled	nyernek	majd,	Fölséges,	koronát.
Áldjon,	Uram,	testvérünk,	a	testi	halál,

Aki	elől	élő	ember	el	nem	futhat.
Akik	halálos	bűnben	halnak	meg,	jaj	azoknak,

És	boldogok,	aki	magukat	megadták	a	te	szent	akaratodnak,
Második	halál	nem	fog	fájni	azoknak.

Dicsérjétek	az	Urat	és	áldjátok,
És	mondjatok	hálát	neki,

És	nagy	alázatosan	szolgáljátok.	
„hogy	egyek	legyenek”	 	 	 	 			 	 7
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BemutAtkozunk

Cönákulum a papokért

	 Mindnyájan	megtapasztaljuk,	ha	hívő	keresztényeknek	gondoljuk	
is	 magunkat	 (hisz	 naponta	 járunk	 templomba),	 hogy	 életünk	mégsem	
egyezik	teljesen	az	evangélium	megélésével.	Észrevesszük	mások	hibáit,	
gyakran	kritizáljuk	a	papok	életét,	úgy	gondoljuk,	nem	működik	sok	egy-
házközségben	a	kegyelem,	nincs	minden	rendben.
	 Engem	is	foglalkoztatott,	van-e	segítség,	lehet-e	orvosolni	az	ilyen	
helyzeteket?
	 Pár	évvel	ezelőtt	hallottam	először	a	Mária	Papi	Mozgalomról,	a	
cönákulumról.	Egy	másik	egyházközségben	működő	cönákulumtól	föl-
buzdulva	mi	is	elkezdtünk	imádkozni	az	úgynevezett	kék	könyv	menete	
szerint.
	 De	 térjünk	vissza	a	kezdetekhez,	mikor	 indult	el	ez	a	 lelkiség?	
1972.	május	8-án	Stefano	Gobbi	atya	részt	vett	egy	fatimai	zarándokla-
ton,	és	a	Jelenések	kápolnájában	tartózkodva	egyes	papokért	imádkozott,	
akik	azon	túl,	hogy	személyesen	megtagadták	hivatásukat,	igyekeztek	az	
Egyház	tekintélye	ellen	működő	társulatokba	egyesülni.
Belső	hangot	kap	szívébe	a	Szűzanyától,	ez	indítja	Stefano	Gobbi	atyát,	
hogy	bízzék	szeretetében.	A	Szűzanya	felhasználja	őt,	mint	alázatos	és	
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szegény	eszközt,	hogy	összegyűjtse	mindazokat	a	papokat,	akik	elfogad-
ják	felhívását,	felajánlják	magukat	Szeplőtelen	Szívének,	és	szilárd	egy-
ségben	maradnaka	pápával	és	az	Egyházzal.	A	Máriás	Papi	Mozgalom	
eből	az	egyszerű	belső	sugallatból	ered,	melyet	Fatimában	kapott	Don	
Stefano	Gobbi	az	imában.
	 A	Máriás	Papi	Mozgalom	szeretet-mű,	amit	ma	Mária	Szeplőtelen	
Szíve	táplál	az	Egyházban,	hogy	segítse	minden	gyermekét,	de	főleg	a	
papokat,	akik	anyai	szeretetének	gyermekei.	Ebben	a	műben	találunk	esz-
közöket.	Ilyen	kiválasztott	eszköz	Stefano	Gobbi	atya.	Miért?	A	könyv	
egyik	oldalán	Szűzanyától	kapunk	magyarázatot:	„Téged	választottalak	
fiam,	mert	te	vagy	a	legkevésbé	alkalmas	eszköz	erre.	Így	senki	sem	mond-
ja	majd,	hogy	ez	a	te	műved.	Hogy	a	Máriás	Papi	Mozgalom	egyedül	az	
én	művem	legyen,	gyengeséged	által	nyilvánítom	ki	erőmet,	semmiséged	
által	hatalmamat.“	(1973.	Jűlius	16.)
	 Három	kötelezettség	van,	mely	a	mozgalom	lelkiségét	jellemzi:	
1.	önfelajánlás	Mária	Szeplőteen	Szívének,	2.	egység	a	Szentatyával	és	az	
Egyház	közösségével,	3.	elvezetni	a	híveket	a	Máriára	hagyatkozó	élet-
módhoz…
	 Mindezeket	azért	kell	megtenni,	hogy	elmélyítsük	szívünkben	a	
Szűzanya	tiszteletét.	Máriával	éljünk,	engedjük,	hogy	bensőleg	átalakít-
son,	szív-közösségbe	lépjünk	vele,	végül	megéljük	Mária	lelkületét.	Mi	
is	a	cönákulum?	Az	utolsó	vacsora	 terme,	ahol	a	Szűzanya	maga	köré	
gyűjtötte	 az	 apostolokat	 és	 imádkozva	 várták	 a	 Szentlelket.	 Az	 ima-
cönákulumok	szerkezete	elég	egyszerű,	a	tanítványok	példáját	követi.
	 Ezt	 az	 imát	Máriával	 együtt	 kell	 végezni.	Minden	 cönákulum	
ismertetőjele	a	rózsafüzér	elmondása.	„A	rózsafüzér,	melyet	a	cönákulum-
ban	imádkoztok	Édesanyátok	sürgető	kérésére,	olyan	mint	egy	hatalmas	
szeretet-	és	mentőlánc.	Körülvehettek	vele	személyeket	és	helyzeteket,	sőt	
befolyást	gyakorolhattok	vele	napjaitok	minden	eseményére.	Állandóan	
imádkozzatok,	tartsatok	több	ima	cönákulumot.“	(1979.	Október	7.)
	 Akik	érzik	a	szükségét,	és	magukban	hajlandóságot	bekapcsolód-
ni	 a	 cönákulumba,	 azt	 várjuk	 közénk	minden	 hónap	 első	 csütörtökén,	
nyári	időszakban	16.30-tól,	téli	időszakban	18.00-tól	összejöveteleinkre	
a	plébánia	épületébe.	 Illetve	sok	szeretettel	várunk	ugyanezen	a	napon	
mindenkit	a	reggel	8.00	órakor,	a	Szent	Rozália-templomban	szolgáltatott	
szentmisére,	amit	szintén	a	papokért	és	a	szerzetesi	hivatásokért	ajánlunk	
fel!

-Fekete Jolán-
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29. vasárnap: ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP 
(Szent Mihály, Gábor és Ráfáel Főangyalok)
Ám	6,1a.4-7;	Zs	145;	1Tim	6,11-16;	Lk	16,19-31	
Jaj a gondtalanoknak és elbizakodottaknak
30. hétfő: SZENT JEROMOS 
Zak	8,1-8;	Zs	101;	Lk	9,46-50	
Kiszabadítom népemet napkelet földjéről és napnyugat földjéről
1. kedd: LISIEUX-I SZENT TERÉZ 
(Szent Remig)
Zak	8,20-23;	Zs	86;	Lk	9,51-56	
Jertek, menjünk el, könyörögjünk az Úrhoz
2. szerda: SZENT ŐRZŐANGYALOK 
Neh	2,1-8;	Zs	136;	Lk	9,57-62	
A király teljesítette kérésem Istenemnek hozzám való jóakarata 
folytán
3. csütörtök
(Boldog Columba Marmion, Boldog Bogdánffy Szilárd)
Neh	8,1-4a.5-6.7b-12;	Zs	18,8-11;	Lk	10,1-12	
Ezdrás felnyitotta a könyvet az egész nép szeme láttára
4. péntek: ASSISI SZENT FERENc 
Bár	1,15-22;	Zs	78;	Lk	10,13-16	
Vétkeztünk az Úr ellen, nem hittünk neki, nem bíztunk benne
5. szombat
(Szent Attilánusz)
Bár	4,5-12.27-29;	Zs	68,33-37;	Lk	10,17-24	
Aki rátok hozta a bajokat, újra örök vidámságot is ad nektek

heti liturgikus nAptár
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	 Felhívjuk	a	kedves	hívek	figyelmét,	hogy	hétfőtől	az	esti	szent-
misék	már	17:00	órakor	kezdődnek.

	 Első	péntekhez	a	szentmisék	előtt	½	órával	gyóntatunk.

	 Kérjük	azon	híveket,	akik	a	hónap	4.	napján	vállalták	az	IMA-
LÁNC	 végzését,	 hogy	 ne	 feledkezzenek	meg	 vállalásukról.	 Köszön-
jük!

	 Jövő	vasárnap,	a	hónap	első	vasárnapján,	15:00	órai	kezdettel	
Szentségimádást	tartunk	a	Szent	András-plébániatemplomban.
	 Úgyszintén	első	vasárnap	tartjuk	a	szentmisék	utáni	gyűjtést	a	
plébániai	kiadásokra.	Előre	köszönetet	az	adományokért!

	 Kérjük	azon	felnőttek	jelentkezését,	akik	keresztelkedni	szeret-
nének,	hogy	jelentkezzenek	a	plébániahivatal	irodájában.	A	nevük	és	tele-
fonszámuk	megadása	után	értesítést	kapnak	a	felkészítés	időpontjáról.

	 Közöljük,	hogy	a	Szent	András-templom	javítására	meghirde-
tett	gyűjtés	összege,	az	elmúlt	héten	35.-	EUR-val	gyarapodott.	Így	az	
év	kezdete	óta	10	770.-	EUR-t	tesz	ki.	Isten	fizesse	meg	az	adakozók	
nagylelkűségét!

	 A	Plébániai	Hírlevél	újabb	száma	a	templomból	elvihető.

	 A	PRO	ARTE	DANUBIÍ,	Duna	Mente	Művészetéért	 Polgári	
Társulás	 meghívja	 Önt	 és	 kedves	 barátait	 SIMON	ANIKÓ:	 ÜVEG-
FESTMÉNYEK	című	kiállítás	megnyitójára,	a	Limes	Galériába,	2013.	
október	4.	(péntek)	17.00	órára.
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A szentmisék rendje
2013.	szeptember	30	–	október	6.


