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Zsoltár válasza: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem. 

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 25, 1-13) 

Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: A mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették 

lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem 

vittek magukkal; az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és ela ludtak. 

Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott: „Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!” Erre a szüzek mindnyájan fölébredtek, és 

felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat: „Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!” Az okosak ezt 

válaszolták: „Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!” 

Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre; az ajtó pedig bezárult.  

Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak: „Uram, uram! Nyiss ajtót nekünk!” De ő így válaszolt: „Bizony mondom nektek, nem 

ismerlek titeket!” Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát! Ezek az evangélium igéi. 
 

Elmélkedéshez: 

 Mi az olaj? 

 Igazságos-e, hogy az okosak nem adtak a balgáknak? 

 Nem túl kemény-e az Úr ill. Isten válasza a balgáknak? 
 

 

Élménybeszámoló kárpátaljai zarándokainktól 

Pénteken, október 21-én a reggeli szentmisét követően elindult a 

beregszászi zarándokcsoport Esztergomba tele imaszándékokkal, 

fohászokkal, reményekkel. Az időjárás kicsit elszomorított 

minket, de ahogy közeledtünk végállomásunkhoz egyre tisztább 

lett az idő, mire Esztergomba értünk teljesen kitisztult. Utunkat, 

Szűz Anyánk és Szent Kristóf kegyelmébe ajánlottuk. Utunkba 

ejtettük Szentendrét, ahol sétálva Olaszország macskaköves 

kisutcáiban érezhettük magunkat, a kisablakos aprócska házak 

kíséretében. Következő állomásunk Visegrád volt, nagy 

reneszánsz királyunk városába csöppentünk, palotáját látva 

megelevenedett előttünk a történelem, a fellegvár őrző tekintete 

alatt. A sejtelmes és kimeríthetetlen Duna végig kísérte utunkat 

Esztergom városáig, amit először a Vaskapunak nevezett kilátón 

tekinthettük meg, gyönyörű látvány volt mikor a lemenő Nap 

utolsó sugarai megvilágították a Bazilika hatalmas kupoláját. A 

plébániára érve a plébános Gábor atya vezetésével nagy 

szeretettel várt minket a helyi hívőközösség, akik a családjaikba 

fogadtak bennünket ezekre a napokra. Meleg teával, finom 

pogácsával, nagy szeretettel és izgalommal vártak minket. A 

családokhoz érve finom vacsorával fogadtak bennünket. Másnap, 

október 22-én Boldog II. János Pál emléknapján a bazilika 

kriptájában Mindszenty bíboros sírjánál szentmisén vehettünk 

részt. Utána széltében hosszában megismerhettük Európa 

harmadik legnagyobb bazilikáját. Gyönyörködhettünk 

Magyarország legnagyobb és legimpozánsabb orgonájában, bár 

meghallgatni sajnos nem volt lehetőségünk. Utána átmentünk a 

kincstárba, ahol olyan gyönyörű egyházi kincsekkel 

találkozhattunk, mint sehol máshol a világon. Mikor már 

mindenki kigyönyörködte magát és kellően megéhezett, közösen 

átmentünk a Szent Adalbert Konferencia Központba, ahol 

elfogyaszthattuk az ebédünket, utána kisvasúttal felfedezhettük a 

várost, a Mária Valéria hídon keresztül átmehettünk Párkányba. 

A hídon, ami összeköti Szlovákiát-Magyarországgal, 

érzékelhettük a határok nélküli Európát. Visszafelé jövet 

Esztergom festői kisutcáin sétálgattunk visszatérve a plébániára, 

ott a helyi hívekkel közösen csoportokra bontva beszélgetésre 

volt lehetőség ahol kicsit jobban megismerhettük egymást, 

megoszthattuk nézeteinket, hitünket és odaadásunkat az Egyház 

és az Isten felé. A beszélgetést követően közösen átmentünk az 

öreg templomba, ahol találkozhattunk a barokk-kor szépségeivel. 

A nap hátralévő részét mindenki már a saját befogadó 

családjánál töltötte, beszélgetve kicsit jobban megismerhettük 

egymást. Október 23-án, vasárnapi szentmisén a plébánia 

templomában vettük részt, ahol Michels Antal atya volt a 

főcelebráns. A magyar nemzetünkért, az összetartozásért 

ajánlottuk fel a szentmisét, imáinkba foglalhattuk szándékainkat. 

Könnyes búcsút vettünk befogadó családjainktól. Ebédünket a 

Szalma Csárdában fogyaszthattuk el, cigánynóta kíséretében. 

Utána a Keresztény Múzeumban megtekinthettük a gyönyörű 

gótikus szárnyas oltárokat. Elindultunk haza, mindenki 

élményekben gazdagon, az utat zarándoklatként felajánlva 

térhetett haza. Szendrey Anita 
 

 

Tanúságtétel: Néhány napja tudtam meg, hogy gyomorfekélyem 

van. Ma kiderült, hogy a 3 fekély mellett van egy daganat is. Két 

héttel ezelőtt, vasárnap voltam egy gyógyító imaalkalmon a 

Ferences Szegénygondozó Nővérek szervezésében - akkor még 

nem tudtam a daganatról -, és ott kaptam egy gyönyörű üzenetet. 

A nővér nem tudott rólam, nem ismer, mivel Miskolc 

környékéről jöttek. Sokan voltunk a templomban, ő nekünk 

háttal térdelt az Oltáriszentség előtt, és mondta Jézus üzeneteit. 

Egyik, -amiről úgy érzem, hogy nekem szól- így hangzott: „Van 

itt egy asszony, aki néhány hete súlyos beteg. Ott voltam, amikor 

beteg lett. Vele vagyok a betegségében. Minden, amit nem 

akadályozok meg, és amit nem veszek el tőle, az üdvösségére 

válik. Megáldom azokat, akik körülötte vannak.” Azért 

gondolom, hogy ez nekem szól, mert Győrben, amikor rosszul 

lettem, egyrészt egy lelki kurzuson voltam, másrészt egy 

szociális nővér pátyolgatott, de a legfontosabb: ott és akkor 

határozottan, szinte fizikailag éreztem Jézus jelenlétét. 

Minden fájdalom ellenére ez olyan csodálatos megtapasztalás 

volt, hogy akár ezért is bevállalnám ezt a betegséget - ha esetleg 

lenne választási lehetőségem. Pocsék helyen van a daganat, még 

csak most kezdenek vizsgálgatni, nem tudom mi lesz ebből. Most 

még egy kicsit zavart az agyam -az ember nem minden nap 

szembesül ilyen dolgokkal-, de pozitívan élem meg az egészet. 

És itt nem a pozitív megvallásról beszélek -ami ott van, az ott 

van akkor is, ha én azt mondom, hogy nincs ott. Fogalmam 

sincs, hogy APÁNAK (Atyámnak) mik a tervei velem. Legyen 

meg az Ő akarata. Nekem üdvösségemre válik, hisz megáldja 

azokat, akik körülöttem vannak Innentől kezdve teljes békesség, 

és öröm van bennem. Ria 
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Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 

 

Így éltem meg-rovat: Máriacellben jártunk 

Nagy izgalommal vártuk október 29-ét, amikor Máriacellbe za-

rándokoltunk. Ez a kedvelt Mária kegyhely Stájerország és Alsó-

Ausztria határán fekszik az Északi Mészkő-Alpokban az 1270 m 

magas Bürgeralpe lábánál. A nevéről szóló legenda szerint 1157. 

december 21-én megérkezett a környékre egy Magnus nevű ben-

cés szerzetes, aki hozott magával egy fából faragott Mária szob-

rot. Az útját egy helyen hatalmas szikla zárta el, amelytől nem 

tudott továbbmenni. A szerzetes a Szűzanyához fordult segítsé-

gért, imája meghallgatásra talált, a szikla kettéhasadt, így Mag-

nus folytathatta útját. Megérkezvén a szobrot egy farönkre tette 

és kis fakápolnát épített köré (Maria in der Zelle), amely hama-

rosan a vidék hitéletének központjává vált. Korán reggel, szokat-

lanul enyhe időben indultunk útnak. Miután mindenkit felvet-

tünk Pilismarótról, Esztergomból, Nyergesről megkezdtük za-

rándoklásunkat. 49 fős kis csapatunk számára, kellő lelki ráhan-

golódásunkat Kálmán Antal atya köszöntője, imája segítette. 

Győr felé vettük az irányt és Hegyeshalomnál léptük át az or-

szághatárt. Ahogy haladtunk a kacskaringós szerpentin utakon, 

megcsodálhattuk a hatalmas hegyeket, a mély völgyeket, az őszi 

erdő szépségeit. Mindnyájunkat lenyűgözött a sok szín, a fenyők 

zöldje mellett a sárga, barna, vörös lombkoronák. A buszban ró-

zsafüzért imádkoztunk, a tizedek között Mária énekeket énekel-

tünk. Külön örömünkre szolgáltak a pilismaróti testvérek gitárral 

kísért énekei. Nagyon jó volt látni, hogy az idősebb korosztály is 

lelkesen belekapcsolódott a gitáros énekek éneklésébe. Felcsen-

dült sok szívünknek kedves dallam. Így énekkel, imával hamar 

eltelt az idő és megérkeztünk a célállomásra. Bizony a magas 

hegyek között igencsak fáztunk, ahogy leszálltunk a buszról. De 

az a csodálatos panoráma kárpótolt mindenért. Láthattuk a ha-

talmas hegyeket, nagyokat szippanthattunk abból a fantasztiku-

san friss levegőből, amelyet szinte harapni lehetett. Első utunk a 

Bazilikába vezetett, ahol megnéztük a Máriát és kis Jézust ábrá-

zoló kegyszobrot és az I. Lajos által adományozott Szűz Mária 

képet. Kétnyelvű szentmisén vettünk részt, amelyen az állandó 

részek németül és magyarul is elhangzottak, a homiliát Antal 

atya mondta, amelyben hallottunk a menyegzőn előre ülő és a sor 

végére kényszerülő, valamint a sor végére ülő és a házigazda ál-

tal előre hívott vendég esetéről. Arra tanított bennünket, hogy 

milyen rossz a magukat előtérbe helyezőknek, ha hátra kénysze-

rülnek, és milyen jó a magukat háttérbe helyezőknek, ha előre 

hívják őket. Szentmise után körbejártuk a templomot, majd lehe-

tőség nyílt megtekinteni a mozgó betlehemet. Ez az érdekesség 

egy magánháznál található a kálvárián. Az Újtestamentum 12 

jelenetét mutatja be 130 mozgó figurával. Ezután egy kis szabad-

idő következett, lehetett sétálni, vásárolni a kellemes napsütés-

ben, meglehetett kóstolni a híres csak itt kapható diólikőrt és 

gyomorkeserűt. Később buszra szálltunk és elindultunk Melk fe-

lé. Itt kívülről megtekintettük a Szent Benedek rendi apátság 

épületét és a csodás barokk templomot belülről is megnézhettük. 

Lenyűgöző volt a belső tér, a rengeteg díszítéssel, arany szob-

rocskákkal, apró cirádákkal, a barokk stílus minden jegyével. A 

világ minden tájáról ezrével jönnek a látogatók, hogy megtekint-

hessék e páratlan szépséget, a barokk stílus eme egyedülálló 

gyöngyszemét. Ezután elindultunk hazafelé, ami ismételten jó 

hangulatú volt imádságtól, énekszótól volt hangos a buszunk. 

Nyergeshez közeledvén hálát adunk ezért a szép napért, köszöne-

tet mondtuk a Jó Istennek hogy részt vehettünk, lelkiekben gaz-

dagodva térhettünk otthonainkba. Antal atya szép gondolatai 

méltóképpen lezárták a zarándoklatot. Mit adott nekünk ez a 

nap? Mit hoztunk magunkkal az ajándékokon és kegytárgyakon 

kívül? Ezeket gondoltuk végig utunk vége felé. Ezúton szeretnék 

megköszönni Tóth Lacinak, lelki vezetőnknek Antal atyának, 

hogy ilyen csodálatos élményben lehetett részünk, hogy lelkileg 

gazdagodva és feltöltődve térhettünk haza, és hogy egy igazi za-

rándoklaton vehettünk részt. Nem utolsó sorban köszönet illeti 

két sofőrünket, akik gondoskodtak arról, hogy a lelki mellett testi 

épségünk is megmaradjon. Reméljük nemsokára újból szervez-

nek ilyen utat a pilismaróti testvérekkel együtt. Gabica és Orsi 
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Imaszándékok: A Szentatya novemberi imaszándékai: Általános 

imaszándék: hogy a keleti egyházak tiszteletreméltó 

hagyományait az egész egyház szellemi kincseiként ismerjék el 

és becsüljék meg. Missziós imaszándék: hogy az afrikai 

kontinens találja meg Krisztusban az erőt, mely által a 

kiengesztelődés és igazságosság útját járja, ahogy a Második 

Afrika-Szinódus javasolta. Erdő Péter bíboros atya 

imaszándéka novemberben: Hogy halottaink tisztelete tartsa 

ébren bennünk az egész ember megbecsülését és a feltámadás 

reményét. 
 

 

Imádság: 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 
 

 

Ünnep napok a héten 

November 9. szerda: A LATERÁNI BAZILIKA FELSZENTE-

LÉSÉNEK ÜNNEPE; november 10. csütörtök: NAGY SZENT 

LEÓ PÁPA; november 11. péntek: SZENT MÁRTON ünnepe 
 

 

Lelki programajánló: Belső gyógyító szolgálat 

Mária Magdolna belső gyógyító szolgálatot tartunk 

Esztergomban a Belvárosi plébánián 2011. november 25-27-ig. 

Belső sebeket akkor kapunk, amikor megbántanak minket, vagy 

amikor nem úgy szeretnek, ahogy szükségünk lenne rá. Jézus 

azért is jött, hogy meggyógyítsa a megtört szívűeket. Ezen a 

hétvégén szeretettel várunk mindenkit, aki szeretné Jézus elé 

vinni fájdalmait, és Tőle várja a gyógyulást. Témák: szeretet és 

bűn - hogyan keletkeznek a belső sebek - a megbocsátás útja - 

ima gyógyulásért az Oltáriszentség jelenlétében. Információ és 

jelentkezés: 

Lesták Zoltán 0620-8232385, zoltan.lestak@ujevangelizacio.hu 
 

 

HIRDETÉSEK 
 

+ Hétfőn november 7.-én a Belvárosi Képviselőtestület ülése lesz 

a plébánián 18h-kor. Csütörtökön, nov. 10-én pedig a 

Vízivárosi Képviselőtestület ülése este 20h-kor. 

+ Templomunkban szentségimádás lesz 11-én szombaton 13h-

18.45h-ig. Kérjük, hogy a kitett íven iratkozzanak fel a kedves 

hívek, a szentség őrzésére. 

+ 13-án, vasárnap a 19 órai szentmisén a Pilisvörösvári Német 

Nemzetiségi Vegyeskórus lesz templomunk vendége. 

+ Taki rejtvény az újságos asztalról vihető el az iskolások számá-

ra, kisebbeknek pedig a feladat, hogy rajzolják le, hogy mi-

lyennek képzelitek el -evangéliumban hallott olajmécsest. 
 

 

+ A héten 

 Kereszteltük: Molnár Aminát. 
 

 

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) 
 

 

Mári Rádió Fm 97,4 Mhz 
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