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MISSZIÓS VASÁRNAP: „Menjetek és tegyetek tanítványommá minden népet” (Mt 28,19)
Évközi 30. vasárnap
Sztl.: 1 Tessz 1, 5c-10
Zsoltár válasza: Szeretlek, Uram, Istenem, * én erősségem. Vö. 2. vers.

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 22, 34-40)
Abban az időben: Amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek és egyikük, egy
törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki: ,,Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?” Jézus így
válaszolt: ,,Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A
második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták.”
Ezek az evangélium igéi.
Elmélkedéshez:
• Az én világomban milyen viselkedési elvek, törvények nyugszanak a két legfőbb parancsolaton? Hogyan irányítja ez a két parancs
az én életemet?
• Vannak-e önmagukért való szabályok, törvények az életemben, amelyekhez végiggondolatlanul ragaszkodom?
• A „felebarát” szó pontosan így fordítható görögből: „a legközelebbi” – vö. németül: der Nächste. Eszerint van jogos különbség
ember és ember között? Mi az, amivel egészen közeli hozzátartozóimnak tartozom, és mi az, amivel a távolabbi embereknek is?
Missziós gondolatok: Kell az „Orvos” és a „vitamin” a családban,
különben betegek maradunk!
”Közel a Teremtőhöz, közel a természetes élethez.”
Idén, mint máskor is, elmentem a tavaszi nagymarosi ifjúsági
találkozóra, 4 fiatallal. A találkozónak a fő témája: A keresztény
család. A nagyelőadásban, fakultációkon, kiscsoportos
beszélgetésen mind a családról beszéltek. Röviden, szép és
tartalmas volt az egész napunk. Ami érdekes volt számomra a
találkozás alatt és után is, hogy felmerülnek bennem ezek a
kérdések: Miért kell annyit beszélni a családról, családi hivatásról
és szerepről? Miért kell annyit foglalkoznia a családdal a magyar
Egyháznak és államnak? Miért van annyi magyar fiatal, akik
félnek elkötelezni magukat a házasságban, pedig nagyon élvezik
az együtt járásukat és párkapcsolatukat? Ezek olyan kérdések,
melyekkel igazából nem sokat foglalkoztam Kei szigeten,
ahonnan jöttem. Kei nép, egy egyszerű nép, mely két (kis és nagy)
szigeten él. Ez a nép abban hisz, hogy a házasság és a család a
természetes dolog, ami Istentől származik. Kezdettől fogva Isten
ezt akarja és kéri mindenkitől. Nem kell sokat tanulni erről,
készülni erre, és tervezni, hogy mi legyen. Sőt ettől nem kell félni,
aggódni, hogy milyen lesz. Ezek mind olyan természetes dolgok,
amik bennünk vannak, és velünk születnek. A legfontosabb az,
hogy csak oda kell adni magukat teljesen a Teremtőnek és annak,
akit nekünk rendelt. Alázatosan el kell fogadnunk azt és
engedelmeskedünk neki. A Teremtő akarata mindig jó, mert a
Teremtő soha nem tévedhet. Az Ő akarata a természetes dolog,
melyet el kell fogadni és követni, mert csak ez az igazi út a
boldogsághoz. Ha kilépünk az Istentől rendelt, természetes
életből, igazából kilépünk a kezdettől nekünk rendelt
boldogságból. Az igazi boldogság csak Istentől van, amely ott
rejlik az Ő tanításában és törvényeiben. Ha megtartjuk ezt a
tanítást, akkor megtaláljuk a boldogságot. Kei nép számára Isten
(a Teremtő) nem kérdés, hanem mindig Élet, Út, Igazság és
Boldogság. Természetesen mindenhol, az egész világon minden
családnak vannak problémái, küzdelmei és nehézségei, de ez nem
azt jelenti, hogy mindenhol az egész világon ugyanabban
„betegségben” szenved minden társadalom. Eszembe jutott XVI
Benedek Pápa szép mondata: „Család a társadalomnak a
legkisebb sejtje. Ha beteg a család, akkor beteg az egész
társadalom, akár az egész emberiség is beteg”. Ez igaz! Sokszor
látom és tapasztalom ezt a nagy „betegséget”, a fájdalmat, és a
szomorú valóságot a magyar családokban és társadalomban. Most
értettem meg, hogy miért kell sokat foglalkozni a családokkal és
beszélni a családi hivatásról és kötelességről az Egyháznak és
államnak: azért, mert tényleg beteg. Ami nagyon furcsa

számomra, hogy nagyon sokan vannak, akik nem törődnek ezzel a
„betegséggel”, sőt észre sem akarják venni. Mind helyesnek és
normálisnak tartják azt, ami most divat: Együtt élés, szabad
szexuális kapcsolat a házasság előtt, hűtlenség (házasságtörés),
válás, egy szülővel élés, stb. Eközben állandóan panaszkodnak a
családjukról, mert nagyon szenvednek, és nem találnak igazi
boldogságot. A fiatalok is látják ezt a szenvedést, a „betegséget”
és a boldogtalanságot, mégis ugyanazt az utat követik. A betegség
marad. A sérült („beteg”) családból, csak sérült gyerekek
származnak, és ezért sérült a társadalom. Én azt véltem, ennek a
„betegség”nek oka van. Hiányzik egy „vitamin” és egy „Orvos”.
És ez nem más mint a HIT és ISTEN. Nagyon sok magyar ember
kitagadja Istent az életéből. Nem tudnak és nem is akarnak hinni a
Jóistenben. Nincs szükségük a nagy „Orvosra”, a Jóistenre. Azt
vélték, hogy képesek lesznek mindenre Isten nélkül. Jobban
hisznek saját erejükben, képességükben, tapasztalatukban, és
bölcsességükben, mint Istenben. Minden problémát meg tudnak
oldani egyedül. Sajnos, nem is tudják, hogy a teremtményt nem
lehet elszakítani Teremtőtől. Nem veszik tudomásul, hogy az élet
nem csak testből, hanem lélekből is áll, és ezért nem csak a
testnek, hanem a léleknek is szüksége van (lelki) táplálékra, a
vitaminra. Ha elegendő táplálékot kap mindkettő (test és lélek)
akkor lesz igazi harmónia, más szóval egészség. A hit olyan mint
egy lelki orvosság, vagy „lelki vitamin”, mely erőt, bátorságot és
reményt ad az embernek, az életnek, hogy életre keljünk és
merjük szembe úszni az árral. Tudnunk kell, hogy ezt az
„orvosságot”, „vitamint” csak a nagy Orvos, a Jóisten adhatja
meg. A menekülés a „betegség”-től: az Orvoshoz kell menni.
Bízni kell a Nagy Orvosban, és akkor egészséges lesz a család és
a társadalom. Vissza kell térni a Teremtőhöz, hogy igazi
természetes emberek maradjunk és legyünk. A visszatérés nem
megoldása a problémának, hanem az élet, a házasság és a család a
természetes dolgok a Teremtőtől a teremtménynek.
Elias Ohoiledwarin SVD (ÉLI atya)
Meghívó: Keresed a boldogságot? Keresed az élethivatásodat?
Keressük együtt! Lelkiségmélyítő napjainkra októbertől azokat a
fiatal lányokat várjuk, akiket vonz az Istennel való mély kapcsolat, a neki szentelt élet. Az egész napos programban szentmise,
előadások, közös beszélgetések, imádságok is szerepelnek. A
lelkinapok időpontjai: november 13., december 18. Részvételi
szándékodat kérünk, jelezd Katalin testvérnél a
katalin.sz@enternet.hu címen! Várunk!
A szociális testvérek
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Beszámoló-rovat:
Világmissziós találkozóról
«A Család minden nemzet kincse» 2011.október 8-án volt a
Világmisszós találkozó, amire az ország minden részéről érkeztek
a résztvevők. A 9 órakor kezdődő programokat a verbita atyák
nyitották meg. Az első előadásban Kubáról és az ottani missziós
életről, nehézségekről volt szó. Láthattunk képeket vetítés formájában illetve olvashattuk Remi atya levelét, aki ott folytatja miszsziós tevékenységeit. Kubában nagyon nehéz az élet és Remi
atyának napról-napra rengeteg nehézséggel kell megküzdenie, éppen ezért szerveztek gyűjtést, hogy egy motort tudjanak vásárolni
neki, és ezzel is segítsék őt. Azoknak a résztvevőknek, akik ott
voltak az Isten Ige Társasága által szervezett táborban, volt egy
külön éneklős-táncolós program. Ez alatt a felnőtteknek Juhos Ferenc atya és Benvin Sebastian Madassery atya tartott köszöntést.
10:30-tól Pál Ferenc atya a Család évéről beszélt, melyen nem
vettünk részt.:) Az előadás után elkezdődött az ünnepi szentmise,
amit Ternyák Csaba, egri érsek mutatott be. A hangulatot fokozta
a sok tehetséges zenész játékával és énekével. Az ebéd Erika néni
által készített zsíros kenyér és tea volt.:) Délután a tábor résztvevőit felhívták a színpadra, de erre senki sem számított. Énekeltünk, és képeket vetítettek rólunk, amelyek a nyáron készültek. Az
énekkar vezetője felállt és szólót énekelt, aminek hatására többen
meghatódtak. A Család évét figyelembe véve házaspárok és családok tettek tanúságot életükről. Így betekintést kaphattunk a család fogalmáról egy másik szemszögből. Az ünnep zárásaként az
IVM-esek (Ifjúsági Világ Missziósok) egy történetet meséltek,
majd rózsafűzért imádkoztunk és énekléssel zárult a nap, égő
gyertyával a kezünkben. Nagyon szép záróesténk volt, hiszen a
remény lángjával térhettünk haza. Jó volt újra látni a boldogsággal
és szeretettel teli arcokat, amiket minden találkozás alkalmával
szívünkbe zárhatunk.
Mudrák Éva és Bencze Sára
Velünk történt-rovat:
A Kavicsok Nagymaroson
Nagy izgalommal vártuk 2011. október elsejét, amikor is megrendezésre került az őszi Nagymarosi Ifjúsági Találkozó. Kis közösségünknél már hagyomány, hogy részt veszünk ezen a kitűnő,
egyre több fiatalt megmozgató rendezvényen. Reggel 7 órakor
indultunk vonattal és a Nyugati Pályaudvari átszállással érkeztünk
meg a helyszínre. Az utazás hamar eltelt, hiszen kellemesen elbeszélgettünk. Elmeséltük, kivel mi történt amióta nem találkoztunk.
A fiatalok előszeretettel beszélik el, hogy mivel töltik napjaikat.
Ki segít szüleinek, ki vasal, ki szeret a konyhában tevékenykedni.
Van, aki a közelgő eljegyzésére koncentrál. Leszállva a vonatról
egy atya köszöntötte a résztvevőket és útba igazította az először
ide látogatókat. Ez egy kedves gesztus volt a szervezőktől. 9 órakor kezdődött a nap reggeli imával, majd a főelőadás következett.
Orosz István görög katolikus atya és felesége Rita gondolatai tanulságosak, ugyanakkor az ifjak számára is befogadhatóak voltak,
természetesen tele humorral és nevetéssel. Mindnyájunkat lenyűgöztek egyéniségükkel és azzal, ahogyan a komoly dolgokról lazán, fiatalosan beszéltek. Előadásuk középpontjában a család állt.
Bizony hálát adhat, akinek van, aki támaszkodhat szüleire. Egy
ilyen szeretetközösség az Úr ajándéka. Arra tanítottak, hogy szeressük édesanyánkat, édesapánkat, hiszen általuk érezzük Isten
szeretetét. A következő program a kiscsoportos beszélgetések voltak. A bőség zavarával küzdöttünk, hiszen jobbnál jobb lehetőségek közül válogathattunk. A Nagytemplomban Kerényi Lajos
atyát lehetett meghallgatni, mód nyílt női és férfi szerzetesrendekkel való találkozásra, a Református Templomban biblikus fakultáció volt és a Katolikus Templom melletti szabad területen Nobilis
Márió atya érdekes gondolatait lehetett meghallgatni. Mi is ezt
választottuk. Hogyan oldható meg családjainkban a szelektív hulladékgyűjtés? Mit tehetünk mi az ügy érdekében? Erről hallottunk
részletesen. Utána kiscsoportokban folytatódott a beszélgetés arról, hogy ezt mi hogyan oldjuk meg. Ezt követően hosszú ebédszünet következett, ahol is lehetőség nyílt gyónásra, lelki beszélgetésre. Mi is éltünk ezzel a lehetőséggel és bűneinktől megtisztult lélekkel vehettünk részt a szentmisén. Palánki Ferenc egri
püspök atya gyönyörű szertartást celebrált nekünk. A záróáldás
után egy tized rózsafüzér elimádkozásával köszöntöttük a Szűzanyát, majd lehetett még maradni énekelni, vagy haza lehetett indulni. Ez után a szép nap után feltöltődött lélekkel és jó hangulat-

ban indultunk vissza Esztergomba. Jó volt látni a régi ismerős arcokat: Lak Gábor, Éli, Koronkai Zoli atyákat és Beer Miklós püspök atyát. Hálát adunk a Jó Istennek, hogy ilyen gyönyörű napban
lehetett részünk. Sok jó élménnyel gazdagodva és az Úr szeretetével eltöltve tértünk otthonainkba. Köszönjük szépen mindenkinek,
a nagymarosi szervezőknek és külön a Kerekes családnak a segítséget, akik minden alkalommal támogatnak minket a programok
szervezésében és az odajutásban.
Gabica és Orsi
Plébániai Zarándoklat: Máriacelli kegytemplomhoz hirdetett zarándoklatunkra a csoport szépen összeállt. Már csak 2-3 hely van,
így aki még szeretne jelentkezni a szervezést végző Tóth Lászlónál (Telefon: 06-70-515-53-54). A zarándoklaton résztvevők figyelmét felhívjuk, hogy 4-5 eurót hozzanak magukkal, mert néhány helyen belépőre lehet számítani.
Ismeret: Missziós vasárnapon a világ minden katolikus
templomában a misszókért, a távoli földrészeken élőkért, a
misszionáriusokért és Krisztust követő céljaikért szól az ima és
erre gyűjtik az adományokat. A misszió Jézustól kapott
küldetésünk: „Menjetek és tegyetek tanítványommá minden
népet” (Mt 28,19) A világmisszió megünneplését – 1926-ban
vezették be. A Hitterjesztés Művének kezdeményezésére október
lett a világmisszió hónapja, a hónap utolsó előtti vasárnapja pedig
II. János Pál pápa rendeletére a világmisszió vasárnapja.
Ünnep: 65. házassági évfordulójukat ünnepelte Reiser István és
Rappold Angyalka 2011. október 8-án. A Szatmári Irgalmasnővérek Zárdatemplomában a szentmisét Dr. Paskai László
bíboros, nyugalmazott Esztergom-budapesti érsek celebrálta.
Boldog, gyümölcsöző házasságuk ajándéka öt gyermek, tíz unoka,
kilenc dédunoka. Isten éltesse őket sokáig!
HIRDETÉSEK

+ Ma (vasárnap) van a Missziók vasárnapja. Vendégünk,
Michels Antal atya, aki misszióba ment el tőlünk Beregszászra,
ezért igazságos, hogy a mai gyűjtést az ő plébániájának ajánljuk
föl, de önmagában ezzel nem kapcsolódunk a Világegyház szándékába, ezért a missziós gyűjtést a jövő héten megismételjük, és
akkor valóban fölküldjük a Főegyházmegyének.
+ Árpád-Házi Szent Erzsébet Középiskola, Óvoda és Általános
Iskola nyílt napot tart –különösen a 4. és a 8. osztályos diákok és
szüleik részére– november 23-án, szerdán 9-12h-ig; 5. évfolyam:
november 24-én csütörtökön 9-12h-ig.
+Családok számára segítséget nyújtó internetes honlapot ajánlunk.
Elérhetősége: www.csaladhalo.hu
+ Taki rejtvény az újságos asztalról vihető el az iskolások számára, kisebbeknek pedig a feladat, hogy rajzolják le Jézust, amikor
válaszol a neki szegezett kérdésekre.
+ A héten
Kereszteltük: Farkas Benjamint, Lesták Gábort
Temettük: Horváth Bálintnét
BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE
Hétfő- Szombat: 19 óra; Vasárnap:
10, ½ 12 és 19 óra
VIZIVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE
Vasárnap: ½ 9 óra
Szent István kápolna: Hétfő-Péntek: ½ 8 óra; Szombat: 18 óra (előesti)
Zárdatemplom: Hétfő-Vasárnap: 7 óra
TOVÁBBI LITURGIÁK
második szombat 13.00-18.45 Szentségimádás (Belváros)
minden szerda 20.30-21.00 Szentségimádás (Belváros)
utolsó csütörtök 20.30-21.30 Szentségimádás (Szt. István)
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