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KEZDŐÉNEK
OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből (Bölcs 7, 7-11)
A szerző úgy adja elő a bölcsesség dicséretét, mint Salamon király szavait. Igazi bölcsességet csak Isten adhat, ezért imádkozni kell érte. A földi javaknak is megvan az értékük, de
azok mulandók. A bölcsesség az Istennel és a világgal való kapcsolatban igazítja el az embert, és elvezeti az örök életre. Ugyanakkor a földi javak helyes felhasználásához is hozzásegít.
Könyörögtem, és megkaptam az okosságot; esdekeltem, és leszállt rám a bölcsesség lelke. Többre becsültem a jogarnál és a trónnál, és hozzá mérten
semminek tartottam a gazdagságot. A
fölbecsülhetetlen drágakövet sem állítottam vele egy sorba, mert mellette
minden arany csak egy marék homok,

és vele összemérve az ezüst csak sárnak
számít. Jobban szerettem az egészségnél és a szépségnél, és birtoklását a világosságnál is többre tartottam; mert a
fény, amely belőle árad, nem alszik ki
soha. De a bölcsességgel együtt a többi
javak is mind hozzám jöttek, és mérhetetlen gazdagságot kaptam tőle.

VÁLASZOS ZSOLTÁR Áraszd ránk irgalmadat, Urunk, * hogy mindenkor ujjongjunk.
Előénekes: Taníts meg számot vetni napjaink sorával, * hogy bölcsességre neveljük
szívünket.
Térj hozzánk, Urunk, meddig vársz még? * Légy könyörületes szolgáidhoz.
E: Áraszd ránk irgalmadat, * hogy mindenkor örvendjünk és ujjongjunk!
Vidámíts fel a napokért, melyeken megaláztál minket, * az évekért, amikor sok bajt
láttunk.
E: Lássák meg, amit szolgáidért műveltél, * dicsőséged tárd fel gyermekeik előtt.
Ragyogjon fölöttünk Urunknak, Istenünknek jósága, + áldott legyen kezünk minden műve,
* kísérje áldásod kezünk minden munkáját!
SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből (Zsid 4, 12-13)
Isten szava az ő megnyilatkozásának egyik módja. Ez az isteni szó hozta létre a teremtést
és ez irányítja az üdvösség történetét. A szöveg itt a kinyilatkoztató szóról beszél, amely
eleven, hatalmas, éles, vagyis tekintéllyel hangzik és az embert engedelmességre készteti.
De benne van az ítélő erő is, mert előtte feltárulnak a titkos gondolatok és tettek is.
Testvéreim! Az Isten szava eleven, átható, és minden kétélű kardnál élesebb,
behatol a lélek és a szellem, az íz és a
velő gyökeréig, megítéli a szív gondola-

tait és érzéseit. Semmilyen teremtett
dolog nem marad előtte rejtve. Minden
föl van fedve és nyitva van az előtt,
akinek számadással tartozunk.

ALLELUJA Boldogok, akik lélekben szegények, * mert övék a mennyek országa. (Mt
5, 3 – 4g)
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+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 10, 17-30)
Az apostoli igehirdetés józanul megőrizte Jézus tanítását. Különbséget tett Isten akaratának teljesítése és az evangéliumi tanácsok követése között. Az Isten és az emberek iránti
kötelességeinket, vagyis „a törvényt'' kötelezően meg kell tartani, ez az üdvösség feltétele.
Lehetnek azonban olyanok, akik többre éreznek hivatást, és Jézus áldozatos életét is követni akarják. Elsősorban nekik szól a felhívás, hogy vállalják a szeretet áldozatos gyakorlását. A teve és a tű foka mint keleti hasonlat viszont rámutat arra, hogy a földi javak menynyire le tudják kötni az ember érdeklődését, s akkor alig marad hely az örök igazságok
számára.
Abban az időben: Amikor Jézus útnak
indult, odasietett hozzá valaki, térdre
borult előtte, és úgy kérdezte: Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök
életet?” Jézus megkérdezte: „Miért
mondasz engem jónak? Senki sem jó,
csak az Isten. Ismered a parancsokat:
Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne
tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld
apádat és anyádat!” Ekkor az így válaszolt: „Mester, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva.”Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: Valami hiányzik még belőled. Menj,
add el, amid van, oszd szét a szegények
közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem!” Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus
ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: „Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába!” A tanítványok

megdöbbentek szavain. Jézus azonban
megismételte: „Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű
fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába.'' Azok még jobban csodálkoztak, és kérdezgették egymást:
„Hát akkor ki üdvözülhet?” Jézus rájuk nézett és folytatta: „Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Mert Istennek minden lehetséges.'' Ekkor Péter megszólalt és ezt mondta neki:
„Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged.'' Jézus így válaszolt:
„Bizony mondom nektek, mindenki,
aki értem és az evangéliumért elhagyja
otthonát, testvéreit, anyját, apját,
gyermekeit vagy földjét, százasnyit
kap, most, ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet –
bár üldözések közepette –, az eljövendő
világban pedig örök életet.”

TEMPLOMUNK HÍREI
 Sapientia – gyűjtés – 40000 Ft-ot küldtünk el. Köszönjük!
 Elsőáldozók csoportja vasárnap a 10 órai szentmise után.
 Boldog Beyzym János jezsuita áldozópap (†1912, Fianarantsoa, Madagszkár) – emléknapja hétfőn.
 Október havi rózsafüzér – minden este a szentmise előtt ¾ 6 órától. Szeretettel hívjuk
a Testvéreket, hogy csatlakozzanak egy-egy tized vezetésével. A rózsafüzér előtt a Testvérek egymás között osztják meg a tizedek mondását.
 Egyetemista hittan – kedden fél 8-kor a hittanteremben.
 Szerdai rózsafüzér imádság üldözöttekért, a menekültsálság emberséges kezeléséért
és a tényleges és megnyugtató megoldás előmozdításáért – szeretettel hívjuk a csoportokat egy-egy szerda felvállalására.
 A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz szűz és egyháztanító /1515–1582/ emléknapja csütörtökön. Születésének 500 évfordulóját ünnepeljük ez évben.
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 Szentségimádás templomunkban – csütörtökön ½ 6 órakor, rózsafüzér 6-kor.
 Alacoque Szent Margit szerzetesnő /1647 – 1690/ és Szent Hedvig szerzetesnő /19731399/ - pénteken.
 Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú /50- cc. 115/ – emléknapja szombaton.
TANSZER GYŰJTÉS A DÉVAI GYEREKEK JAVÁRA
November 2.: Különböző méretű és fajtájú füzetek, grafit és színes ceruzák, kék és színes
tollak, zsírkréta, radírok, kiemelők, füzetborítók, füzet/könyv csomagolópapírok, hegyezők, mappák, jegyzettömbök, (gyerekeknek, fiataloknak való) jegyzetfüzetek, fehér és színes papírok, asztali (álló), és táskába való tolltartók, hibajavító, olló, vonalzó, stb.
CSOPORTÖSSZEJÖVETELEK
 Családi Csoport – kéthetenként, hétfő este 6 órakor a hittanteremben.
 Szent Mónika csoport – hétfőnként este, a szentmise után.
 Szemlélődő csoport imaórája – kedden este fél 8 órakor a sekrestyében. /Szentírási elmélkedés – párbeszéd Istennel – csend –közösség/.
 A Gerinctorna Csoport – kedden fél 6 /1730/ órától a rendházi meditációs teremben.
 AN Klub – kedden este fél 7 órakor.
 AA Klub – szerdán este 6 órakor a hittanteremben.
 Meditációs csoport /1–2/ csütörtök 8h és péntek 8h – a rendházi meditációs teremben.
 Keresztény Élet Közössége – pénteken, - cc. ¼ 8- rendházi meditációs teremben.
„A nap minden órájának megvan a maga jellegzetes arca. De három időpont különösen
határozott vonásokkal jelenik meg előttünk: a reggel, az este és kettejük között a dél. És
mindezek meg vannak szentelve.
A reggel arca minden más időnél jellegzetesebb, tisztábban ragyog. A reggel a kezdet.
A születés titka ismétlődik meg minden reggel. Az alvásból jövünk, amelyben életünk megifjodott, és határozottan, erősen érezzük: ,,Élek! élek!'' És ez az átélt lét imádsággá válik.
Afelé fordul, Akitől jön: ,,Istenem, Te teremtettél engem, köszönöm Neked, hogy élek.
Köszönetet mondok Neked, hogy élek. Köszönetet mondok Neked mindazért, amim van
és ami vagyok.'' És ez az új élet érzi az erejét és tettre tör. Az előtte álló nap felé, annak
feladatai felé fordul. Ez is imádsággá válik: ,,Uram, a Te nevedben és a Te erődben kezdem meg a napot. Legyen amit teszek Érted végzett munka!” Ez a reggel szent órája. Az
élet felébred. Mélyen átérezve saját létezését, a teremtmény tiszta háláját viszi az Úr színe
elé. Istentől jőve, és Isten erejében, új, teremtőalkotásra kél föl, napi munkájához fog.
Látod, mi minden függ a nap első órájától? A nap kezdete ez. Az ember belefoghat a
napba kezdés nélkül is, belelódulhat anélkül, hogy gondolkozna, hogy akarna. Csakhogy
akkor ez nem ,,nap'' többé, hanem egy darab értelmetlen, kifejezéstelen idő. Ezzel szemben a nap út, mely irányt akar. A nap munka, mely határozott akaratot követel. Egy nap
egész életedet magába foglalja. Életed olyan, mint egy nap. Ennek azonban arculattal is
kell bírnia. Akarat és irány és Isten felé tekintő arc, - mindez együtt adja a reggelt.
Az estének is van titka, éspedig a halál titka. A Nap leáldozóban van, az ember pedig
készül, hogy bevonuljon az alvás csendjébe. A reggel tele volt a megújult élet előérzetével,
este azonban az élet fáradt és nyugalmat keres. És keresztül cseng rajta a halál titka. Sokszor észre sem vesszük ezt, mert belsőnk még egészen tele van a jelen élet képeivel, és a
következő nap vágyától, terveitől feszül. Némelykor egészen csendesen megszólal, mint
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valami távoli sejdítés. De vannak olyan esték is, amikor nagyon is érezzük, hogy hajlik az
élet a nagy homály felé, ,,amikor már senki sem munkálkodhatik.''
És minden attól függ, hogy megértjük-e a halál titkát? A halál nemcsak annyit jelent,
hogy az élet a vég felé közeledik. A halál az élet utolsó felszólítása, az élet utolsó, döntő
tette. Ami az egyes ember vagy az egyes népek történetében végbemegy, sohasincs készen, sohasincs befejezve. Minden attól függ, mit csinál belőle az ember vagy a nép. Attól
függ, hogy helyezkedik el vele szemben, hogy valami újat alkot-e a már megtörténtből,
éspedig jót-e vagy rosszat? Gondoljunk például arra, hogy egy népet nagy szenvedés ér. A
dolog megtörténik, de még ezzel nincs befejezve. A nép kétségbe eshetik, de meg is térhet
és újra kezdhet. És csak ekkor válik teljessé az, ami már régen megtörtént, ezért a halál
legmélyebb értelme: ez az a végső szó, amelyet az ember intéz saját elmúlt életéhez, az a
végső arckifejezés, amelyet életének ad. Arról a nagy elhatározásról van szó, hogy az ember mégegyszer kezébe ragadja-e egész életét? A bánat megragadja, és tüzében megtisztítja azt, amit elhibázott; a véghezvitt jókért a hála és az alázat megadja Istennek a néki járó
tiszteletet, és mindez belevetve az Isten iránti feltétlen odaadásba; vagy pedig az ember elcsügged, és engedi, hogy élete méltóság nélküli, erőtlen végbe csússzon át. Akkor nincsen
tulajdonképpen vége, hiszen egyszerűen csak megszűnik. Nincsen formája, nincsen arculata.
Ez ,,a halál nagy művészete'': a művészet, mely az elmúlt életet egyetlen igenben Istennek szenteli.
Lásd, minden este gyakorolnunk kellene ezt a nagy művészetet, hogy az életnek valódi
befejezést adjunk, mert csak az kölcsönöz az elmúlt dolgoknak végleges értéket, örök arculatot. Az est órája a befejezés órája. Isten előtt állunk, megsejtve azt, hogy egykor majd
szemtől-szembe fogunk állani Vele, hogy megtegyük az utolsó számadást. Megérezzük,
mi van ebben a szóban: ,,megtörtént''. A jó, a rossz, az elvesztés, az elpocsékolás. Isten felé állíthat be minket, Ő feléje, ,,Akinek minden él'', az elmúlt épp úgy, mint a jövendő, és
Aki még az elveszettet is vissza tudja adni a bűnbánónak. És Ő előtte adjuk meg az elmúlt
napnak a végleges arckifejezést. Ami abban hibás volt, megragadja a bánat, ,,jóvá teszi'',
ami pedig jó volt, arról az őszinte hála lehánt minden hiúságot. És a feltétlen bizalom minden bizonytalant, minden elégtelent, szegényest és homályosat belemerít Isten mindenható
szeretetébe.”
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