
Az elmúlt években, ahogy a II. vatikáni
zsinat tanítása átszivárgott a minden-
napi életbe, a hitoktatás szót az egy-
házi dokumentumokból kiszorította a
katekézis szó. látszólag ez egy pusz -
tán fogalmi változtatás, a valóságban
azonban ennél sokkal
több. A katekézis u -
gyanis nem pusztán
in formációátadás, ta -
nítás, hanem a részt -
vevők bevezetése a
keresztény életbe, a
hit elmélyítése. Az ős -
keresztény Egyház -
ban a hittanulók mel-   
lett állt egy „kezes”,
akit később keresztszülőnek kezdtek
nevezni. Ez a kezes volt a felelős azért,
hogy megvizsgálja, hogy a hittanuló
élete egyre inkább krisztusi életté vál -
jon. Az ő feladata volt a segítségnyúj -
tás abban, hogy a rábízott valóban ke- 
resztény életet élhessen. Aztán az
évezredek során az ellenőrzési funk -
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ció megszűnt, hiszen maga a társa da -
lom vált kereszténnyé. De ahogyan a
társadalom később egyre keresz tény -
telenebbé vált, a hitbe beavatottak, a
megkereszteltek is egyre több megal -
kuvást kötöttek, és így a nagy többség

élete egyre kevésbé lett
ke resztényi. Ennek a
fo lyamatnak a vissza -
fordítását célozza a
ka  tekézis újbóli mege-
rősítése: a hitoktatás
ta nítása mellé egyre
több gyakorlati szem-
pont kerül be.

De milyen hatással
van ez plébániaközös-

ségünk életére? Plébániánkhoz hat
óvoda, hat általános iskola, két kö -
zépiskola, valamint a II. János Pál Pá -
pa Iskolaközpont tartozik. Ez utóbbi
szerzetesi fenntartású intézmény óvo -
dától az érettségiig. Az állami fenn -
tartású intézményekben igyekszünk
mindenütt megszervezni a katekézist.

NéháNy szó a hitoktatásról
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készülés első időpontja október 7. va -
sárnap délután 3 óra, ahová szüleikkel
együtt várjuk őket. ha a gyerek nincs
még megkeresztelve, ennek pótlására
is van lehetőség ehhez a csoporthoz
kapcsolódóan. A felső tagozatosok
részére idén külön felkésztő fog in-
dulni. A felnőttek keresztelési és
elsőáldozási felkészítője szeptember
26-án, szerdán este fél 8-kor indul. A
bérmálásra is két csoportban ké szü -
lünk: 8-12. osztályosok szeptember
25-én este 6 órakor kezdenek, míg a
felnőttek ugyanaznap este fél 8-kor.
Bíztatok mindenkit a pótlásra, a rész -
vételre ezekben a csoportokban!

Zoli atya
bababababababababababababababababaa

c Hirdetések d
.

Szeptemberi imaszándékunk: imád-
kozzunk a diákokért és tanáraikért.

ab

vasárnap a fél 10-es szentmiséken az
oratóriumban foglalkozunk a kisebb
gye rekekkel. Mindenkit szeretettel vár
Erika néni.

ab

A Képviselőtestület következő ülése
szeptember 17-én, hétfőn este lesz.

ab

szeptember 29-én, szombaton dél -
után 3 órától “Szeretetnyelv” címmel
házasságerősítő előadást szervezünk
kéri kitty és oberfrank Pál színmű -
vészek fellépésével a szent István téri

Az óvodákban különösképpen fontos,
hogy a szülők tájékozódjanak arról,
hogy mikor és hol tudják gyerme -
keiket katolikus hittanra íratni. Min-
den hozzánk tartozó óvodában meg- 
szervezzük a hitoktatást, akkor is, ha
esetleg a szülő valahonnan más infor-
mációt kapna. Ilyenkor kérjük, hogy
keresse meg a plébániát, és megadjuk
a hitoktató katekéta elérhetőségét és
a hittanfoglalkozás időpontját. Az is -
kolákban csaknem 600 gyermek jár a
katolikus hittanokra. Egyetlen olyan
(magán) iskola van, ahol nem sikerült
megszervezni a katolikus hitoktatást a
szülők kérése ellenére sem, ebben az
ügyben a hitoktatási felügyelőség
már felvette a kapcsolatot a megfelelő
kormányhivatallal, kérve a törvények
betartásának kikényszerítését.

A hittanok katekézis jellege kiemeli
a közösségépítés fontosságát. Ennek
jegyében tartunk minden korosztály
számára plébániai foglalkozást is. saj -
nos csekély számú gyermek vesz eze -
ken részt, hiszen sokan úgy gondolják,
hogy az iskolai hittan mindent meg
tud adni. Pedig éppen a közösség és a
szentségek kiszolgáltatása az, ami a
plé bániához kötődik. éppen ezért bíz-
tatok minden szülőt, hogy hozza el gyer -
 mekét plébániai foglalkozása ink ra!

A különböző szentségi előkészítők
(elsőáldozás, bérmálás, esetleg ke -
resztelés) is a plébánián zajlanak. A
gye rekek számára az elsőáldozási fel -
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játszótér mögött. Minden érdeklődőt,
különösen a fiatal párokat várjuk sze -
retettel!

ab

szeptember 30. Szentírás vasárnap ja.
ab

október 6-a a templomunk szente lé -
sének 263. évfordulója.

ab

október 7-én a fél 10-es szentmisén
terménybetakarítási ájtatosság lesz.

ab

Az elsőáldozási készület azoknak, a -
kik most kezdik, október 7-én 3 órakor
lesz a plébánián.

ab

templomunk régi ministránsainak
ta lálkozója lesz október 14-én. A fél
10-es misén ők fognak szolgálni.

ab

október 21-e missziós vasárnap. Az -
nap a katolikus templomokban a misz -
sziók javára gyűjtünk.

ab

októberben ró zsafüzért szer dán és
szomba ton este fél 6-kor, va sár  nap est e
fél 7-kor, a többi napon a reggeli szent -
mi sék után mondunk.

ab

Plébániánkon bérmálás lesz a most
in duló tanévben. Már le het jelentkezni
honlapunkon. 

ab

ugyancsak lehet jelentkezni a plébá-
niai keresztelési és elsőáldozási fel -
készítő csoportba felnőtteknek. 

hétről hétre otthonunkba fogad-
hatjuk a szűzanyát. Az imaláncra
lehet je lent kezni a sekrestyében
azoknak is, akik korábban már be -
kap csolódtak.

ab

A hirdetések és a plébániánkat érintő
fontosabb információk elolvashatók
honlapunkon.
bababababababababababababababababa

c Plébániánk d
.

A ConCErto kAMArAzEnEkAr
hAngvErsEnyE tEMPloMunkBAn

szEPtEMBEr 22. 19 órA

közreműködnek: 

Varga Viktória szoprán 
Bakos Kornélia mezzoszoprán 

Dékán Jenő tenor 
Ars Nova Sacra Énekegyüttes

karigazgató: Dr. Répássy Dénes 
vezényel: Cser Miklós

MŰsor: 
Esterházy Pál: 

harmonia caelestis – részletek 
Bach: 

Jauchzet gott in allen landen 
BWv 51 – szólókantáta 

Vivaldi: 
Introduzione e gloria D-dúr rv 588

bababababababababababababababababa
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c Eucharisztia d

II. János Pál PáPA: 
ECClEsIA DE EuChArIstIA 22.

A misztérium magasztos tartalmát lát -
va megértjük, hogy az Egyháznak az
eucharisztikus misztériumba vetett
hite nemcsak a benső áhítatban fe -
jeződött ki évszázadokon át, hanem
egész sor külső megnyilvánulásban is,
melyek alkalmasak az ünnepelt ese -
mény nagyságának felidézésére és
hangsúlyozására. Ebből fakadt az a fo -
lyamat, amely – figyelembe véve a kü -
lönféle, törvényesen kialakult egyházi
hagyományokat – fokozatosan el veze -
tett az eucharisztikus liturgia külön

sza bályrendszeréhez. Így alakult ki egy

gazdag művészi hagyomány is. Az épí -
tészet, a szobrászat, a festészet, a mu -
zsi ka – engedve a keresztény misz- 
térium irányító hatásának – az Eucha -
risztiában közvetlenül vagy közvetve
nagyon inspiráló motívumot kapott.

Így van az építészettel, mely – nem
mindig kedvező történelmi körül mé -
nyek között – hosszú fejlődést mutat a
keresztény családok „házában” felállí-
tott eucharisztikus asztaloktól kezdve
az első századok ünnepélyes baziliká -

in, és a középkor hatalmas katedráli-

sain át a mai kisebb-nagyobb temp- 
lomokig, melyek jelzik, hogy a keresz -
ténység egy területen meghonosodott.
Az oltárok és tabernákulumok változó

formáját a liturgikus terekben nem -
csak külső meggondolások határozták
meg, hanem a Misztérium belső tar-
talmának megértése is. Még inkább el-
mondhatjuk ezt a szent zenéről, ha csak
a gregorián dallamokra és azokra a
nagy zeneszerzőkre gondolunk, akik a
szentmise liturgikus szövegeire kom-
ponáltak. s ne vennénk észre a művé -

szi alkotások sokaságát, amit az öt vö-
sök, szobrászok, textilművészek alkot-
tak az eucharisztikus Ünnepléshez?

Így tehát elmondható, hogy az Eu-
charisztia, miközben formálta az Egy-
házat és a lelkiséget, erősen hatott a
„kultúrára”, elsősorban esztétikailag.

A Misztérium imádására tett szer-
tartásbeli és esztétikai erőfeszíté sek -
ben a kelet és nyugat keresztényei
szinte „versengtek”. részleteiben néz -
ve hogyan ne adnánk hálát az Úrnak
azokért az értékekért, melyeket a gö -
rög-bizánci és szláv földrajzi-kultu rá -
lis régió adott a keresztény művé szet-
hez nagy építészeti és festészeti alko -
tásaival? A kelet szakrális művé -
sze tének különlegesen erős érzéke
van a misztérium iránt, ami arra kész -
teti a művészeket, hogy alkotásaikkal
ne csak a saját tehetségüket mutassák
meg, hanem hiteles szolgálatot te gye -

nek a hitnek alkotásaikkal. Ezek a
művészek, messze meghaladva az
egyszerű mes terségbeli tudást, ta nu -
lékonyan meg tudtak nyílni a szent -
lélek sugallata előtt.
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ÚJÍtsD MEg CsoDáIDAt!
szEPtEMBEr 29-30.

Ez a cím a Cor et lumen Christi közös -
ség rendszeres konferenciáinak állan    -
dó neve lesz. 2017-ben témája a szent- 
lélek „szabadon engedése” volt. Ezt a
gondolatmenetet folytatva az idei kon -
fe    rencia kereszténységünk hiteles, ra -
dikális megéléséről szól. 
A „konferencia” kifejezés becsapós,
hiszen itt nem elméleti előadásokat
kell naphosszat hallgatni. Ez az inten-
zív lelki hétvége sokkal inkább arról
szól, hogy személyesen, mélyen, életet
átformálóan, megtapasztalható módon
találkozhasson minden részvevő az
élő Jézussal, aki meggyógyít, megsza -
badít, reményt ad, megújít, átölel,
meg vigasztal.
Ezt a megtapasztalást katalizálják a
tanítások, a közös dicső íté sek, a szent-
misék, a tűz és fény szent ségimádás,
az imaszolgálatok a résztvevőkért, ima
a csodás gyógyulásokért.
Itt minden arról szól, hogy megtapasz-
taljuk Isten jelenlétét, befogadjuk fel -
tétel nélküli szeretetét, birtokba ve-  
gyük a keresztséggel és a bérmálással
kapott teljes keresztény örökségünket,
és így - újból és mélyebben Isten mel-
lett döntve - a szentlélek erejében tud -
junk a világban tanúságot tenni örö- 
münkről: Jézus él!
további információk és regisztráció:
www.ujitsdmegcsodaidat.org

A keresztény kelet és nyugat ragyo-
gó épületei és mozaikjai a hívők egye -
temes öröksége, s magukban hord-
ják a hit- és az ünneplésbeli teljes kö -
zös ség ígéretét, merném mondani zá -
lo gát. Ez (a teljes közösség), miként
rubljov híres szentháromság-képén,
egy mélységesen eucharisztikus Egy-
házat tételez föl és követel, mely kö -
zösen részesedik a megtört kenyér
által krisztus misztériumában, s mint-
egy elmerül a három isteni személy ki-
mondhatatlan egységében: ezáltal az
Egyházból magából lesz a szenthá -
romság „ikonja”.

ha a művészet az Egyház tanítása sze -
 rint minden részletében ki akarja
fejez ni az Eucharisztia tartalmát, na -
gyon figyelnie kell a szakrális épületek
építésére és berendezésére vonatkozó
szabályokra. Az Egyház mindig igen
tág teret biztosított a művészek szá -
mára, miként ezt a történelem tanú -
sítja és magam is hangsúlyoztam a
Művészeknek szóló levelemben. A szak -
rális művészetnek képesnek kell len -
nie arra, hogy az Egyház teljes hitében
megismert Misztériumot megfelelő
módon fejezze ki az illetékes hatóság
által közölt lelkipásztori igények sze -
rint. Ezen az úton kell járnia a kép ző -
mű vészeknek éppúgy, mint a muzsi- 
kusoknak.
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fElElős kIADó: sárhEgyI zoltán
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c Humor d
.

reszketeg anyóka kérdi a vasutastól:
- nem fog megrázni az áram, ha rá lé -
pek a sínre?
- Dehogyis, néni kérem. Csak arra vi-
gyázzon, hogy a másik lába ne érjen
közben a felső vezetékhez.

ab

Egy autós elgázol egy gyalogost, aki
sú lyosan megsérül. Pár hónap múlva a
bíróságon, az áldozat által indított kár -
térítési perben találkoznak.
– tisztelt bíróság – kezdi az autós vé -
dőügyvédje. – kérem vegyék figye lem -
be, hogy ügyfelem harminc éve vezet
balesetmentesen!
Erre feláll a felperes ügyvédje:
– tisztelt bíróság! ha ennyit számít a
gyakorlat, kérem vegyék figyelembe,
hogy ügyfelem már ötven éve gyalogol
balesetmentesen!

ab

Idős házaspároknak gyakran közös
nyelve van már:
nagypapa kinyitja az egyik szekrény
ajtaját, és keresgélni kezd a polcokon.
A nagymama megkérdezi:
- Mit keresel?
- semmit!
- Az nem ott van, hanem az ágy alatt!

ab

friss házasok beszélgetnek:
- szeretsz drágám?
- szeretlek.
- Imádsz?

- Imádlak.
- Mire gondolsz?
- Arra, amire te.
- remek! Akkor hozz egy üveggel ne -
kem is!

ab

A történelemtanár kérdi Pistikét:
– Mondd fiam, kik voltak a diktátorok?
– hát, szerintem híres fizikusok.
– fizikusok?!
– Igen, hiszen ők vezették be az em-
berek közé a feszültséget, a boltokba a
voltot és a föld alá az ellenállást!

ab

két horgászóhoz odalép a halőr és kéri
az engedélyeiket. Az egyik felpattan és
futni kezd. A halőr utána.
Jó ideje kergeti már, mire az üldözött
váratlanul megáll és átadja a papírjait.
- Mondja, mi a fenének futott el elő -
lem, hiszen rendben van az engedélye!
- nekem igen… 

ab

A fókafiú udvarol a fókalánynak, de az
erősen kéreti magát.
- Ez nem igaz! - dühöng a fókafiú - raj -
ta vagyunk a kihaló állatok listáján, ő
meg itt kéreti magát!


