
Ugyancsak a jövő vasárnap 15 órától családi délutánra várjuk álta-
lános iskolásainkat családjaikkal együtt a plébániai központ közösségi 
termébe. 16 órától pedig a gyerekek számára tartunk zenés dicsőítést 
a templomban. A jövő vasárnap a Püspöki Konferencia előírása szerint 
a Karitász javára gyűjtjük a perselyadományokat.  

Már előre jelzünk néhány fontos dátumot: A jövő év első félévére a 
szentmiseszándékok előjegyzése november 21-én, hétfőn 16 órakor 
kezdődik a plébánia hivatalban. Ugyanezen a napon 16.30 órakor lesz 
a Mindszenty iskola Szent Cecília napi hangversenye a Zárdakápolná-
ban. Ferenc pápa: Amoris laetitia című írásáról tartunk előadást no-
vember 23-án, szerdán 17 órától. Két hét múlva, november 26-án ad-
venti koszorú kötésre várjuk plébániánk családjait 14 órától. A részle-
teket a jövő héten hirdetjük.  

Újra várjuk azon párok jelentkezését, akik már évek vagy évtizedek 
óta együtt élnek és most szeretnének szentségi házasságot kötni. In-
formációs lapot a hivatalban és sekrestyében lehet kérni.  

Várjuk azok jelentkezését is, akik a jövő évre katolikus újságot sze-
retnének előfizetni. Plébániánkon az Új ember, a Keresztény élet, a 
Képmás és az Adoremus előfizetésére van lehetőség. A többi kiadvány 
az újságos asztalról vásárolható meg. Minden további információ a 
Hírlevélben található.  

Megjelent a plébánia magazinjának, az Örömhírnek új száma, ame-
lyet az újságos asztalról lehet felvenni. Ugyanott található meg az 
egyházmegyei újság, a Martinus novemberi száma is, valamint a Mária 
Rádió e havi programfüzete.  
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Miért olyan nehéz szabadulni a bűntől? 
 
Megtérni nem is annyira könnyű. Sokszor valahogy úgy vagyunk 

vele, mint a fogyókúrával: régóta tervezzük, de leginkább “majd hol-
nap” szeretnénk elkezdeni. Honnan ez a halogatás? Mitől félünk? Sok-
félék vagyunk, és a belső hangjaink is sokfélék (meg sem próbálom 
mindegyiket leírni), ezért ebben a cikkben csak a három leggyakoribb 
félelmet veszem sorra. 

Megszokás – félelem a bizonytalanságtól 
Amikor Mózes felvetette Isten népének, hogy esetleg meg is sza-

badulhatnának Egyiptomból, nem aratott osztatlan sikert az ötlet. 
Jócskán voltak, akik – bár tudták, hogy rabszolgák – jobban szerették a 
régi, megszokott életüket, mint az újat, ami rengeteg bizonytalansá-
got hordozott. Az első akadály, ami előtted is tornyosul: a félelem a 
bizonytalanságtól. Minden változásban van valami kiszámíthatatlan, 
amit nem tudhatsz előre. Sokan bár tudják, hogy rossz úton járnak, 
a  megszokás, azaz a biztonságérzetük fenntartása kedvéért nem vál-
lalják a változást. Ha változni akarsz, fontos, hogy elengedd ezt a fé-
lelmedet, és bízz Istenben! Sokkal többet tartogat számodra, mint 
amit most el tudsz képzelni, és végig veled lesz, ahogyan mindig ott 
volt Mózessel és a választott néppel a pusztai vándorlása során. 

Mi van, ha nem sikerül? – félelem a sikertelenségtől 
Azok, akiknek nincs erős önbizalmuk, a nagy elhatározás előtt 

könnyen elbizonytalanodnak a sikereiket illetően, és ez a bizonytalan-
ság/félelem/szorongás megbénítja őket. Ez a második akadály. Valami 



ilyesmi jut eszükbe: “Mi van, ha nem sikerül? Akkor nyilvánvalóvá válik 
önmagam és a világ előtt, hogy én még ezt sem tudom megtenni, 
hogy még erre is képtelen vagyok. Teljes lebőgés. Nyilvános megaláz-
tatás. Akkor már inkább jobb, ha bele se kezdek!” Neked azt tudom 
tanácsolni, hogy bízz önmagadban! Vedd számba, hogy mi mindent 
sikerült már elérned az életedben! A puszta tény, hogy nem négykéz-
láb mászol, dömpert tologatva, arról árulkodik, hogy képes vagy a 
fejlődésre! Lehet, hogy nem elsőre tanultál meg járni, de minden el-
esés után felálltál, és újrapróbáltad. Ezért vagy most itt. Találd meg ezt 
az erőt magadban, és kérd Isten megerősítő kegyelmét! 

Mi van, ha sikerül? – félelem a változástól 
Akkor bizony hoppá van, mert minden megváltozik. El kell hagy-

nom a régi életemet, talán néhány barátomat is. Sőt: mindenkinek el 
kell magyaráznom, hogy én már nem ugyanaz az ember vagyok. Áll-
nom kell a gúnyos megjegyzéseket, értetlenkedő pillantásokat, hitet-
lenkedő fejcsóválásokat. Ki kell tartanom akkor is, amikor mások meg-
kérdőjelezik a megtérésem hitelességét, vagy pesszimistán nem sok 
kitartást jósolnak nekem. (Ezeket a gondolatokat egyébként ilyenkor 
előszeretettel juttatja eszedbe a gonosz lélek is, hogy elbizonytalanít-
son. Ne hallgass rá!) Ráadásul bár a megtérés egy pillanat műve, de a 
viselkedésminták megváltoztatása hosszú folyamat, ez pedig azt jelen-
ti, hogy kitartónak is kell lenned! Ezért fontos, hogy tartsd magad az 
elhatározásodhoz, és akkor te magad is látni fogod az eredményt, sőt 
a körülötted lévők is visszajelzik majd! Gondolj vissza azokra az érvek-
re, amik miatt a megtérés mellett döntöttél, és kérd azon barátaid 
segítségét, akik hisznek benned, hogy amikor elbizonytalanodsz, be-
szélhess velük! Természetesen mindenekelőtt pedig imádkozz Isten-
hez, hogy legyen melletted minden lépésednél! 

Szóval gondold át: téged melyik gondolat bénít meg? Ha meg tu-
dod fogalmazni, mondd ki hangosan, és imádságban kérd Istentől, 
hogy vegye el! Ez segíteni fog bénultságod feloldásában. A megtérés 
útja előtted is nyitva áll!     

Forrás: 777blog.hu 

 
 

Anyakönyvi hírek 
Temetés 

Deé Flórián: 2016. november 8. 
Nyugodjék békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje  
November 14, hétfő, 7 óra: Püspök atya szándékára 
November 15, kedd, Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító, 18 

óra: Hálából  
November 16, szerda, Skóciai Szent Margit, 18 óra: + Vilma és Pál 

szülők, és fiúk László 
November 17, csütörtök, Nagy Szent Gertrúd szűz, 18 óra: + Erzsé-

bet 
November 18, péntek, Szent Péter- és Szent Pál-bazilikák felszente-

lése, 18 óra: Jenő férj, édesapa 
November 19, szombat, Árpád-házi Szent Erzsébet, 7 óra: Szent Er-

zsébet tiszteletére 
November 20, Krisztus, a mindenség Királya 

7 óra: + József édesapa, nagyapa 
8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára 
10 óra: + István férj, édesapa, nagyapa 
18 óra: + Gyula férj, édesapa és Gál szülők 

Ma fatimai esténk lesz, amelyet Varga Kamill OFM atya vezet. 16 
órakor a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el, 17 órától szentségimádási 
óra lesz, majd 18 órától szentmise. Nagy szeretettel várunk mindenkit! 

Katekumenjeink befogadási szertartására kerül sor november 16-
án, szerdán az esti szentmisében. Nagy buzgósággal várjuk közössé-
günk tagjait, hogy hittanulóinkért együtt imádkozhassunk! 

A jövő vasárnap Krisztust, a világmindenség Királyát ünnepeljük. Ez 
a nap az egyházi év utolsó vasárnapja. A délelőtti szentmisét követően 
elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát a felajánló imádsággal. Mindazok, 
akik a szokásos feltételek teljesítése mellett részt vesznek ezen az ájta-
tosságon, teljes búcsúban részesülhetnek.  


