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Jézussal minden találkozás ünnep 
 
2021. október 10-én egyházközösségünk ünnepre gyűlt 
össze. 32 gyermek először vehette magához az Úr Jézus 
valóságos testét a Szentostya színében.  
A gyerekek a hittanórákon és az elsőáldozási katekézisen 
lelkiismeretesen készültek nemcsak az Oltáriszentség vételére, 
hanem az első szentgyónásukra is.  
Mindannyian izgatottan várták, hogy beléphessenek a 
gyóntatóhelyiségbe és először részesüljenek a bűnbocsánat 
szentségében.  

Ragyogó szemekkel, mosolyogva jöttek ki, mondván: „Tény-
leg jó volt; megdicsért az atya, hogy ügyes voltam; olyan, 
mintha szárnyunk lenne; olyan jó könnyűnek lenni”. 
Az első találkozás különösen nagy ünnep mind az elsőáldozó 
gyermeknek, mind szüleinek, családjának és az egész egy-
házközségnek.  

(A fotókat Tóth Ákos a Tóth fotó vezetője készítette!) 
Minden a nagy találkozásról szólt: a templom csodaszép 
díszítése, a hófehér ruha, felolvasások, szülők-nagyszülők 
könnyes szemei. 
Az ünnepi szentmisére a lelki tisztaságuk jeléül fehér 
ruhába öltözött gyermekeket hófehér virággal díszített 
templom várta.          (folytatás a második oldalon) 

Az elfogadó apa (FESTÉK 2021. 10. 08.) - összefoglaló 
 
Az alábbi írás Kardos Csongor atya előadását összegzi, 
melyet a ferences esték keretében tartott a Szent Erzsébet 
plébánia hallgatóságának: 
Szent József alakját kiemelő két evangélista: Máté és Lukács 
keveset mondanak, mégis elegendőt ahhoz, hogy világossá 
tegyék, milyen apa is volt ő, és milyen küldetést bízott rá a 
Gondviselés. 
Egyszerű ács volt, igaz ember, aki mindig készen állt Isten 

akaratának teljesíté-
sére, mely az általa 
adott törvényben és 
négy alkalommal 
álomban tárult fel 
előtte. Volt bátorsá-
ga elvállalni Jézus 
törvényes apaságát. 
Az útja nem az, 
amit fiatalon elter-
vezett. Beteljesítet-
te az Atyaisten leg-

főbb kívánságát: szívvel és minden képességével együtt 
tudta szeretni az „örökbefogadott” Jézust. Szent Józsefben 
mindenki megtalálhatja az észrevétlenül maradó embert, 
a mindennapi jelenlétében diszkrét és rejtett embert, a 
közbenjárót, a támogatót és a vezetőt a nehéz időben. 
Szerepe leginkább gyakorlati volt. Ő volt a Szent Család 
feje, ő hozta a gyors és határozott döntéseket: „…most 
menekülünk, most útra kelünk, most visszatérünk, most 
más úton megyünk, most letelepszünk...” 
Jézus apjaként az egész „üdvterv” szolgálatára állt: az egész 
életét áldozattá tette a megtestesülés misztériuma jegyében. 
Szent Ferenc gondolata: hogy „a legnagyobb ajándék az 
az embernek, ami igazán meggyötri a lelket”, arra mutat 
rá, hogy Isten a nehézségekkel egy nagyobb dologra hív 
minket.  
Szent József kezdetektől vállalta a rábízottakat: Jézust egé-

szen 12 éves ko-
ráig tanította, 
nevelte, védte. 
Nem hátrált ki a 
feladat mögül, 
pedig meg-
tehette volna. 
Elfogadása fel-
tétel nélküli volt. 
Valamennyi bi-
zonytalanságá-
ban, hogy mit 
lenne legjobb 

tennie, Isten megsegítette, megvilágosította. A mi élet-
ünkben is gyakran történnek olyan események, amelyeknek 
nem értjük a jelentését. Első reakciónk  gyakran a csalódás 
és a lázadás. József félreteszi okoskodását, hogy helyet 
adjon a történéseknek. Nem kérdezgeti: „Mi lenne, ha…? 
Mi lett volna, ha...?” Bármennyire is titokzatosnak tűnnek 
szemében az események, ...  (folytatás a második oldalon) 
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(folytatás az 1. oldalról) 
 
A szentmise keretében az elsőáldozók szülei olvasták fel 
az olvasmányt és a szentleckét, majd a  keresztségi foga-
dalmuk megújítása és ünnepélyes ígéretük után,mind-
annyian tisztelettel és szívükben szeretettel vették ma-
gukhoz Krisztus Testét. Hálát adtak és megköszönték, hogy 
részesülhettek a szentáldozásban. Szívből kívánjuk, hogy 
igaz és aktív tagjai legyenek egész életükben az egyháznak, 
váltsák valóra szellemi és lelki tudásukat a világban. 
Köszönjük a szülőknek, hogy eddig elkísérték gyermekeiket 
az Istenhez vezető úton, kérjük őket, támogassák a gyer-
mekeket továbbra is, hogy aktív tagjai lehessenek közös-
ségünknek. 
Legyen ez életetek meghatározó találkozása! – mi mást kí-
vánhatnánk az elsőáldozó gyermekeknek ezen a szép  ün-
nepen. Imádkozzunk értük és Isten áldását kérjük rájuk, és 
családjaikra!   

            (Máténé Bokor Kinga) 
 
Ha Máriához megyünk, máris Jézus szívéhez érkez-
tünk… 
 
Október 13-án megtartottuk ismét a nyugdíjas beszélgetést. 
A 9 órás szentmise után ültünk le Kovács Ferenc atyával. 
Az atya örömmel vállalta a lelki vezetést, mivel ezer szállal 
kötődik templomunkhoz. Beszélt életéről, papi hivatásának 
állomásairól.  

Imádsággal, szép Mária énekekkel folytattuk, elénekeltük 
a Fatimai Himnusz összes versszakát.  
Kedves emberek között, finom tea és sütemény mellett 
gyorsan telt az idő.  Megbeszéltük, minden hónap 13-án 
összejövünk. Szükség van a mai világban az emberi kapcso-
latok ápolására.  
Szeretettel várjuk, aki szívesen jönne egy kis lelki feltöltő-
désre.             

             (Bognárné) 
 
Ima a választásokig 
 
Keresztény közéleti szereplők, írók, művészek, orvosok, 
papok szólítottak meg mindannyiunkat Szent István király 
ünnepén, hogy a 2022-es választások vasárnapjáig: 
Imádkozzunk mindennap azért, hogy a parlamentbe olyan 
képviselők kerüljenek, akik a tízparancsolat szellemében – 
annak minden pontját komolyan véve – igyekeznek végezni 
képviselői munkájukat!  
Könyörögjünk hazánkért és azokért, akik a közhatalmat 
gyakorolják, hogy „a magyarság saját útját járva a tágasabb 
jövő reményében az ég felé építkezzen, és múltjában, ke-
resztény gyökereiben biztos talajt érezzen a lába alatt”! 

 
 
(folytatás az 1. oldalról) 
 
...elfogadja őket, felelősséget vállal értük, és megbékél 
saját történetével.  
Jób szavai megszívlelendők: „Ha elfogadjuk Istentől a jót, 
miért ne fogadhatnánk el a rosszat?” (Jób2,10). A bűn, a 
bűnbeesés kell, hogy bírjon valami pozitívummal, amiből 
átformálódik a folytonos önvád és önmarcangolás egy 
pozitív gondolkodássá. Mit tanulhatok a hibáimból? Mit 
mutat gyengeségeimmel az Úr?  Valamennyiünk élete cso-
dálatosan újrakezdődhet, ha bátorságot merítünk ahhoz, 
hogy úgy éljük meg ezt, ahogy az evangélium mutatja 
nekünk. És nem számít, ha úgy tűnik, hogy már minden 
rossz irányba fordult, és ha egyes dolgok már visszafordít-
hatatlanok. Isten tud virágokat növeszteni a kövek között. 
József aggódásán keresztül is megvalósul Isten akarata. 
Az Istenbe vetett hit magában foglalja azt a hitet is, hogy 
ő félelmeinken, gyarlóságainkon, gyengeségünkön keresztül 
is képes működni.  
„József, Dávid fia, ne félj” (Mt 1,20) - így szólt Józsefhez az 
Isten. Ahogy nekünk is megismétli: „Ne féljetek!” 
Összefoglalva: Isten események és emberek révén lép 
közbe, avatkozik bele, gondoskodik életutunk irányításáról, 
ha hagyjuk… 
A következő két előadás (Gyengéd apa, Árnyékként kísérő 
apa) tovább boncolgatja a fenti írás megannyi gondolatát. 
Kérem, tartsanak velünk!    

          (Ádám Kata) 
 
 
 
 
Engesztelő szentségimá-
dást tartottunk október 13-
án, a fatimai Szűzanya 6. 
jelenésének emlékére.  
 
 
 
 
 
 

Hirdetések 
 
Ma, Missziós vasárnap van. A perselyadományokat a 
missziók javára gyűjtjük. Egyben imádkozzunk az Egyház 
missziós munkájáért és a misszionáriusokért! 
Október 30-án csehimindszenti kirándulásra Mindszenty 
József bíboros úr szülőfalujába hívjuk és várjuk plébániánk 
családjait. Kérjük, részvételi szándékukat legkésőbb október 
22-ig szíveskedjenek jelezni a plébániai irodán.  
Október 17-én (ma), 24-én és 31-én a szentmisék után a 
templom bejáratánál lehet befizetni az egyházi hozzájárulást. 
Ezzel szeretnénk megkönnyíteni a befizetést. Hálásan kö-
szönjük a hozzájárulást. 
Boldog Brenner János Gimnázium felvételt hirdet a nyolc 
évfolyamos gimnáziumába a 2022/2023-es tanévre. Az in-
tézményben felvételi tájékoztatót tartanak október 21-én 
17 órai kezdettel. Részletek a plakáton olvashatók!  
Október 29-én, 18.00 óra kezdettel kerül sor a Magyar 
Passió című filmdráma közönségtalálkozóval egybekötött 
díszbemutatójára az Agora Savaria Filmszínházban. A dísz-
vendég Eperjes Károly filmművész, a film rendezője lesz. 
Bevezetőt mond és a film utáni beszélgetést János atya 
vezeti. Részletek a plakáton olvashatók!


