
 

A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Csütörtökön 
17 órától imaóra papi hivatásokért, majd 18 órától szentmise, pénteken 
17 órától szentségimádás, majd szentmise, szombaton pedig reggel 6 
órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el. 

Szeptember 7-én, szombaton plébániánk zarándoklatot szervez 
Mariazell-be. Indulás 6-án, pénteken 19 órakor a templom elől. A távol-
ság nagyobb részét autóbusszal tesszük meg, az utolsó 42 km-t, 
Naßwaldtól pedig gyalog. Mariazellben közös szentmisén veszünk részt, 
majd városnézésre is lesz lehetőség. A hazautazás autóbusszal történik, 
érkezés kb. 20 órakor. 

Szeptember 8-án gyalogos zarándoklatot szerveznek a Mindsznety is-
kola közösségének Búcsúszentlászlóra. Indulás a botfai Hűvös kastélytól 
6.30-kor. A visszaútról mindenkinek magának kell gondoskodnia! 

 Szeptember 15-ig várjuk mindazok jelentkezését, akik az ősszel indu-
ló képzéseinken szeretnének részt venni. Középiskolások számára bér-
málásra felkészítő csoport indul, valamint a már bérmálkozott középis-
kolások és egyetemisták számára hittancsoportot is indítunk. Azon fel-
nőttek, akik nincsenek megkeresztelve vagy nem voltak elsőáldozók, 
illetve bérmálkozók, a katekumenátusra jelentkezhetnek. Jelentkezési 
lapok az újságos asztalon megtalálhatók. 

Továbbá várjuk azon jegyespárok jelentkezését is, akik jövőre szeret-
nének egyházi házasságot kötni. Jelentkezni a plébániai hivatalban lehet, 
egyéb információ olvasható a plébániai honlapunkon. 

Szeptember 20-21-én, az Ady iskolában kerül megrendezésre a Csa-
ládfesztivál. A szervezők idén is színes programokkal készülnek a család 
minden tagjának. Részletek a hirdetőtáblára kihelyezett plakáton olvas-
hatók. 

Örömmel ajánljuk szíves figyelmükbe plébániánk kiadványát, az 
Örömhírt. Magazinunkban ismét olyan emberek tanúságtételét olvas-
hatják el, akikkel már itt, a templomban találkozhattak, de eddig még 
nem is beszélgettek vele. Köszönjük azok bátorságát, akik írtak önma-
gukról, hitükről és engedik, hogy egy kicsit jobban megismerjük őket! 

Megjelent az Élő kenyér szeptemberi száma, amely a sekrestyében 
átvehető. 
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2019. szeptember 1. - Évközi 22. vasárnap 
Veni, Sancte Spiritus – Jöjj, Szentlélek! 

 
 

 

 

Iskolapadtól a templompadig 

Előfordulhat, hogy valaki azt gondolja, régtől fogva terveztem már, hogy 
mit írjak a tanévkezdéssel kapcsolatban. Ki kell ábrándítanom az ilyen felté-
telezésekkel élőket! Higgyék el, fele annyira sem vártam az iskolát, mint egy 
notórius iskolaundoros. Mivel nem vártam, nem is igazán készültem előre. 
Ha volt is gondolatom ezzel kapcsolatban a nyár folyamán, mára teljesen 
elszállt. 

Az első dolog, ami most bennem van, hogy próbálom felidézni, mivel is 
töltöttük el azt az időt, amely a fiataloknak vakáció volt, nekünk ezért nem 
annyira… Örömmel tölt el, hogy nem elnézést kérő és sajnálkozó levelet kell 
írnom, mert bizony nagyon sok, szép dolognak voltam részese ezen a nyá-
ron is. Voltak táborok, kirándulások, strandon csobbanás, egy kis nyári 
munka a földeken, gyümölcsszedés, az esküvők varázslatos egymásutánisá-
ga, keresztelési hullámok, elárvultunk András atya távozása miatt, és a 
gyász időszakát ki sem töltve most búcsút vettünk a Budapestre költöző 
kántorunktól, Attilától.  

Ezért, talán, mielőtt a tanulóifjúsággal lélekben beülünk az iskolapadba, 
szolidaritást vállalva több ezer nebulóval, velük együtt térdeljünk be a 
templompadba is (plébániatemplomunkban mindez a székekre értendő!!!), 
hogy mielőtt Veni Sancte -t rebeg az ajkunk, előbb közösen mondjunk Te 



Deum-ot, hogy ne bizonyuljunk hálátlan gyermeknek sem, hanem legyünk 
mi azok, akik megköszönjük az alkalmas időt, a napsütést, a frissítő esőt, azt 
is, hogy ha a ház el is ázott, teljesen nem lett minden oda. Azt is, hogy a 
bajban jött a jó ember, azt is, ha volt erő magunknak szembenézni a felada-
tokkal. Te Deum-ot mondani a vízért, ami sós és tengeri, mégis csodálatos 
élményeket adott. Azért is, ami a forró napon a csapból, vagy palackból 
hűsítően hatott. Te Deum-ot, az önfeledt bringázásokért, a véget nem érő 
focicsatákért, a soha meg nem unható strandélményekért, csobbanásért 
evezésekért. Jó volt a medence széléről ugrani a csempekék-színű, frissvizű 
termálvízbe, vagy a stégről, „TILOS!!!”-táblára fittyet hányva belevetni ma-
gunkat egy tó fodrozódó tükre alatti, iszappal határolt vízvilágába. 

Néhányaknak megadatott távoli vidékek tengerének varázslatos világa, 
végeláthatatlan tengervíz alá merülve különleges élőlényeket vizsgálni, 
megfogni, megnézni. Mások idehaza csúszdák és ugrálók, élménymeden-
cék, őrült egymásutánjaitól szédültek bele az AquacCity-k kínálta élmé-
nyekbe. 

Voltak, akik idegen tájak természeti kincseiben gyönyörködve túráztak, 
zarándokoltak, kirándultak, vagy az ember alkotta épületekben gyönyör-
ködtek. Sokan „Ismerd meg Hazádat!” – címszóval Magyarország zegzugos 
vidékeinek egyikébe ásták bele magukat. Dombok és völgyek, hegy, vagy 
síkvidék, tó, folyó, erdő, mező, mind-mind el tud varázsolni bennünket. 
Kilátóból fürkészett táj, vadászlesről meglesett vadvilág, egy gyönyörű nap-
lemente, fekete égbolt milliónyi pici csillaglámpással, hullócsillaggal szinte 
felejthetetlen élmény. 

Na és még nem is meséltünk a „messzimama” varázslatos lekvárjairól, az 
unokának tucatszám sütött palacsintákról, a kiskertek és gyümölcsösök 
nyújtotta finom gyümölcsökről. Szedresből, ribizli bokrok alól, vagy málnás-
ból maszatos arccal, pecsétes pólóval kibújó gyerekekről. 

Hetekig tudnak sztorizni az osztálytársaknak arról, amit átéltek. A képze-
let által megszínesített beszámolók, az elmesélésről elmesélésre folyamato-
san nagyobbodó sikerek nem füllentések, hanem a valóság olyasfajta szem-
lélése, hogy az élmény révén minden nagyobb és szebb tud lenni. Nem is 
annyira életidegen a Tüskevár hőseinek iskolába visszatérő elbeszélései… 

De tudom, hogy most is vannak, akik falfehéren kezdik meg az iskolát, 
mert nem szeretnek, vagy nem tudtak kimozdulni. Nekik nem okozott tra-
umát egy felhőseb, esősebb hét, annál inkább egy augusztus 20-i áramszü-
net. Élmény szintjén néhány sorozat összes évada, számítógépes játékok 
küldetései vannak. Jobb esetben százával olvasott regények. 

Így, vagy úgy, de most két és fél hónap után visszatér az élet a padokba.  
Iskolapad, vagy templomi pad újra gyerekek által kopik. Hála Isten, csak 
kopjon! Isten hozta a vándormadárként újra visszatérőket iskolában és 
templomban. Azokat is jó látni, akik nyár folyamán is hűségesen gyakorol-
ták hitüket, csak esetleg a nyaralás helyén, táborban, vagy vidéken imád-
koztak. Így, vagy úgy, de a nyár eltelt és most következik az, amikor a szülő 
is gyermek is azt kéri, na most „jöjj, Szentlélek”! 

 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelő 

Tóth Medárd: 2019. augusztus 25. 
Berki Medárd: 2019. augusztus 25. 

Czender Lorena Mónika: 2019. augusztus 25. 
Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
A heti szentmisék rendje: 
 

Szeptember 2, hétfő, 7 óra: Hálából 91 év ajándékaiért 
Szeptember 3, kedd, Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító, 18 óra: 

+ Margit és Jenő szülők, + Róza, Károly és Ernő testvérek 
Szeptember 4, szerda, 18 óra: + Andrea 
Szeptember 5, csütörtök, Kalkuttai Szent Teréz szűz, 18 óra: + Jolán 

édesanya 
Szeptember 6, péntek, 18 óra: + Szülők 
Szeptember 7, szombat, Szent Márk, István, Menyhért áldozópapok, 

kassai vértanúk 7 óra: + Mária édesanya  
Szeptember 8, Évközi 23. vasárnap 

7 óra: + Dervalics család 
8.30 óra (Bazita): + Mária és Gergely szülők, + István és Miklós test-
vérek, + nagyszülők 
10 óra: Hálából a Segítő Szűzanya tiszteletére 
18 óra: + Endre édesapa, nagyapa, dédapa 

 

Ma délután, 15.30-kor lesz a Mindszenty iskolások tanévnyitó ünnep-
sége a Mária Magdolna Plébániatemplomban. Azon fiatalok számára, 
akik állami iskolában tanulnak, szeptember 15-én, vasárnap, a 10 órakor 
kezdődő szentmisében tartunk Szentlélekhívó szentmisét. 

A jövő héttől a hétköznapi szentmisék keddtől péntekig újra este 6 
órakor kezdődnek.  


