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„SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD!”  
1Sám 3,10 

 
FIGYELEM! 

 
Szeptember  

21. – 26. 
gyógykezelésen 

leszek. Így azon a 
héten hétköznap 

este nem lesz 
szentmise! 

 
 

Még süt a nap 
 
Még süt a nap, még 
sütöget,  
csak reggelente van hideg,  
csak estelente kéldegél,  
újra és újra föl a szél. 
Csak az éjszakák, csak 
azok hűvösek, mint a 
csillagok. 
Napközben meleg van, 
meleg. 
Sütkéreznek a verebek. 
Duruzsolnak a darazsak. 
Napfényben fürdik a 
patak. 
Gúnárok, gácsérok, tojók  
élvezik még az úsztatót. 
De a reggeli hideget  
feledni többé nem lehet,  
sem az esték, sem a sötét  
éjszakák csillag-hűvösét;  
tudják mindezt a levelek,  
s a fának búcsút intenek. 
Kányádi Sándor 
  

SZEPTEMBER 
 

Az idő, testvéreim, lejárni látszik; még nem 
tépjük szét egymást, de szétmarcangoljuk közös 
otthonunkat. A tudományos közösség mára 
ráébredt arra, amit a szegények már jó ideje 
mondanak: az ökoszisztémát károsodás, 
visszafordíthatatlan károsodás éri. A föld, egész 
népek és emberek tömegei rettenetes 
büntetésben élnek. És mindez a fájdalom, halál 
és rombolás Szent Vazul szavaival élve a 
„gonosz ürülékétől” bűzlik. A pénz mértéktelen 
hajszolása az uralkodó nézet. A közjó 
szolgálata elfelejtődött. Amikor a tőke 
bálvánnyá válik, és ez vezérli az emberek 
döntéseit, amikor a pénz iránti mohó vágy 
uralkodik, az rombolja a társadalmat, 
megbélyegzi és rabszolgává teszi a férfiakat és 
nőket, rombolja a testvériséget, egymás ellen 
fordítja az embereket, és ahogy világosan 
látjuk, veszélybe sodorja közös otthonunkat.  
Ferenc pápa 
 

„Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr!” 

 

 

"Krisztus számit rád, mint a mécsesláng is számít olajára,  
hogy másoknak világítani tudjon." (Ferenc pápa) 

 



A templomi viselkedés etikettje 15 pontban 
A templomi „illemszabályok” az Isten és a hívő közösség iránti tiszteletből következnek. Az 
alábbi szempontok segítségével átgondolhatod, van-e olyasmi, amire jobban kellene 
figyelned: 
 
1. Öltözz rendesen és illendően! A szentmisében maga az Isten jön el közénk. Ezért hacsak 
teheted, méltó, vasárnapi öltözékben jelenj meg a misén. Nőként ne nehezítsd a férfiak 
számára a tisztaság megélését azzal, hogy rövid szoknyában, testhez tapadó nadrágban, 
fedetlen vállal/keblekkel mutatkozol. Különösen ügyelj erre a templomi környezetben! 
2. Férfiként templomba lépve vedd le a sapkát, kalapot! Ez társadalmi szokás, de a 
templomban is ügyelnünk kell rá, a tiszteletadás jeleként. 
3. A templomba belépve és onnan kilépve hajts térdet a tabernákulum felé! A térdhajtással az 
Oltáriszentségben jelen lévő Krisztust, a mindenség Királyát köszöntjük. Ne pukedli legyen, 
hanem a hódolat és imádás gesztusa, amelyben az egyik térd a földet érinti. Aki fizikailag 
nem tud féltérdre ereszkedni, tiszteletteljes főhajtással köszöntheti Jézust. 
4. Érkezéskor és távozáskor szenteltvízzel vess keresztet! E mozdulat hitvallás, 
keresztségünkre emlékeztet, mely által Krisztus Egyházának tagjai lettünk. Hálaadással 
gondolhatsz erre, amikor keresztet vetsz. 
5. Ne egyél és ne igyál a templomban! Kivételt jelenthet, ha a pap vagy egy kórustag 
diszkréten vizet iszik. Beteg vagy csecsemő is kaphat inni. (Szoptatni viszont kultúránkban 
másoktól elvonulva illendő.) Rágógumit se rágj! Templomban udvariatlanság, és nem segíti 
az imádságos elmélyülést. 
6. Legalább néhány perccel a mise kezdete előtt érkezz. Imádsággal ráhangolódva jobban elő 
tudsz készülni a szentmisére. Ha nem tudsz időben odaérni, hátul keress helyet, hogy ne 
zavard a többieket. 
7. Ha a pad szélén ülsz le, udvariatlanság elvárni az utánad érkezőktől, hogy átmásszanak 
rajtad az ülőhelyért. Ilyenkor készségesen húzódj a sor közepe felé, hogy leülhessenek. Még 
jobb, ha már érkezéskor nem a pad szélén, hanem középen ülsz le, hogy mások is elférjenek. 
Ha tele a templom, alapvető udvariasság a nők, idősebbek számára átadni az ülőhelyet. 
8. Szentmise közben legyen kikapcsolva a mobiltelefonod! Ha rendkívüli szükséghelyzetben 
mégis használnod kell, diszkréten menj ki a templomból. 
9. A templomban őrizd a csendet, ne beszélgess! A mise előtti és utáni percek nem 
társalkodásra, hanem imádságra szolgálnak. Ha valamit feltétlenül mondanod kell, halkan és 
röviden tedd. A félhangos beszélgetés zavarhatja az imádkozókat. 
10. Kisgyerekkel a pad szélén vagy hátul ülj le. Ha zajong, mihamarabb menj hátra vele. 
Nem szégyen, ha csitítod vagy kiviszed a templomból; rosszabb, ha zavarja a misét. 
11. Mise alatt ne olvass templomi újságot, imakönyvet! Hogy esne neked, ha valaki 
vendégségbe jönne hozzád, és ahelyett, hogy veled beszélgetne, nekiállna olvasni? Isten 
házában te vagy a vendég és téged vár a Házigazda! 
12. Ha tiszta énekhangot kaptál Istentől, énekelj a szentmisén! Aki énekel, kétszeresen 
imádkozik, és aktívan hozzájárul, hogy a szertartás még szebb legyen. A túl hangos vagy 
nem tiszta éneklés viszont zavaró a többiek számára, ezért kerülendő. 
13. A békeköszöntésnél nézz a másik ember szemébe, miközben kezet fogsz vele! 
Udvariatlan, sőt bántó, ha kézfogás közben már azt nézed, ki lesz a következő. Inkább 
ajándékozd meg őt tekinteted által lelked gazdagságával! Szívből mondd: „Béke veled!” A 
kézfogás lehetőleg csak a közvetlenül melletted, előtted és mögötted ülőkre terjedjen ki. A 



szentáldozás előtti percekben zavaró, ha valaki az egész sorral kezet akar fogni, vagy 
vándorútra indul a padtömbök között. 
14. Amikor áldozni mész, ne üdvözöld sorra az ismerőseidet! Nem a társaslét, hanem a belső 
összeszedettség pillanatai ezek: a végtelen Istennel készülsz találkozni. Krisztus Testét a pap 
előtt vedd magadhoz, majd zárt, mozdulatlan szájjal térj vissza a helyedre. A szentostyát nem 
illik szétrágni. 
15. Csak a záró ének elhangzása után indulj kifelé a templomból! Előfordulhat, hogy sietned 
kell, azonban a pap és az asszisztencia kivonulását ilyenkor is illik megvárni. Lehetőleg 
mégis a záró ének végén indulj a kijárat felé, mégpedig csöndben, hogy ne zavard a tovább 
imádkozókat. Az ismerősökkel a templomon kívül üdvözölhetitek egymást. 
párKatt.hu 

 
Mi a jelentősége a kérő imának, amikor Isten úgyis mindentudó,  
mindenható és jóságos, s pontosan tudja, mire van szükségünk,  

mi szolgálja az üdvösségünket és mi nem? 
 

Barsi Balázs atya válasza: 
A kérő imádságban nem Istent „vesszük rá”, hogy jó legyen hozzánk és másokhoz, hanem az 
ő örök jóságának nyitunk ajtót a magunk és mások számára. Az Úr Jézus maga mondja: 
„Kérjetek és adatik nektek.” Illetve: „Bármit kértek az én nevemben, megadatik nektek.” 
De meg kell tanulni kérni. A „bármi” nem azt jelenti, hogy ami csak az eszünkbe jut. 
Akárhogyan kérjük, Isten semmi olyant nem ad, nem is tudna adni, ami az örök 
boldogságunkat akadályozza, ami az üdvösségünkre káros lenne. Nem két ember áll 
egymással szemben, hanem a teremtmény kér a Teremtőtől, aki előre látja a sorsát, a halál és 
a feltámadás utáni életét. Az ember azonban semmit nem lát előre. Ebben az összefüggésben 
kell szemlélni a csodás imameghallgatásokat is. Egy embertől hiába kérjük, nem tud csodát 
tenni. Istentől csodát is szabad kérni – de mindig azzal az előre elfogadással, hogy „legyen 
meg a Te akaratod”. Soha ne felejtsük, hogy Isten nem tud rosszat tenni. Amit kérünk, néha 
nem adja meg – de ad másvalamit, sokszor többet helyette. Ez Isten előrelátó jósága. 
Ezért nem pusztán emberi bizalomnak, hanem a Teremtőbe vetett bizalomnak kell áthatnia a 
kérést! Ha Isten nem is hallgatott meg – látszólag -, akkor is le kell borulnunk és meg kell 
köszönnünk, mert valójában meghallgatott, csak még nem tudjuk, hogyan. Bizonyosnak kell 
lennünk egy másfajta adományban: abban, hogy mégiscsak meghallgatott, de nem úgy, 
ahogyan mi elgondoltuk. Akkor hiteles a kérő ember magatartása, ha a „nem-meghallgatást” 
is el tudja fogadni, mint Isten szeretetteljes ajándékát. 
Amikor a karonülő gyerek kapkod az éles kés után, és hisztizik, hogy adjuk oda neki, akkor 
magunkhoz öleljük, de nem kapja meg, amit kér. Nem kell „belebolondulni” abba, ha a 
dolgok másként alakulnak, ha például szétszakad egy jegyesség. „Istenem, úgy látszik, mást 
akartál.” Fáj, nem értjük, de megköszönjük, mert tudjuk, hogy nincsen olyan kérés, amit az 
Isten ne hallgatna meg. Kérjük, hogy gyógyuljon meg a beteg. Ha nem gyógyul meg, akkor 
talán a kérésünk segített neki, hogy üdvözüljön. Meghal majd, de ott lesz a szentek között, 
vagy talán kap egy sugallatot, és a halála előtt bűnbánatot tart. 
A kérő ima legmélyebb értelme, hogy a kérő ember egész életét és az egész történelmet 
belehelyezi az Istennel való kapcsolatba. Eleve ez a kézenfekvő emberi hozzáállás, hiszen 
minden ember személyes kapcsolatokban él. Tehát akkor viselkedik igazán emberként, ha 
életét az Istennel való személyes kapcsolatban éli - vagyis állandóan kér és megköszön. 
Egyetlen imameghallgatás fényt vet minden kérő imádságra: az, amikor a názáreti Jézus 



kiáltott az Istenhez a kereszten. Az Atya meghallgatta őt, és harmadnapra dicsőségesen 
föltámasztotta. Ebbe az imádságba van belehelyezve az emberi történelem, az egész életünk, 
hiszen Krisztusban az Atya a mi testünket támasztotta fel. Tehát Isten – szent Fia által – 
minden ember kiáltását meghallgatta. Nekünk ennek tudatában kell élnünk az életünket, 
szemlélnünk összes kérésünket, meghallgatott és úgynevezett meg nem hallgatott 
imádságainkat, a kisebb-nagyobb csodákat, amelyeket életünk során mindannyian 
megéltünk. (forrás: barsibalazs.hu) 
 

Loyolai Szent Ignác imája: 
 

Jézus, árassz el teljességeddel! 
Tested és véred legyen ételem és italom! 

Szenvedésed és halálod legyen erőm és életem! 
Jézus, Te velem vagy, így mindent megkaptam. 
Kereszted árnyéka legyen keresett menedékem. 

Ne engedd, hogy elfussak, felajánlott szereteted elől, 
És őrizz meg a gonosz hatalmától! 

Mindennapi kis halálaimat ragyogja be szereteted fénye! 
Hívj engem állandóan, amíg el nem érkezik az a nap, 

Amikor szentjeiddel örökké dicsőíthetlek Téged! 
Amen 

 
Isten éltesse mindazokat, akik ebben a hónapban ünneplik név és születésnapjukat! 

 

Az egyházadó (egyházközségi hozzájárulás) a templomot segíti.  
Milyen jó volna, ha támogatnánk egyházközségünket!  

Számlaszámunk: 11718000-20382870 Csekken is fizethető!  
Csekk a templom bejáratánál található 

Készüljünk a szentmisére 

Vasárnapi olvasmányok 
6. vasárnap: ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP 
Iz 35,4-7a; Zs 145; Jak 2,1-5; Mk 7,31-37 

13. vasárnap: ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP 
Iz 50,5-9a; Zs 114; Jak 2,14-18; Mk 8,27-35 
20. vasárnap: ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP 

Bölcs 2,17-20; Zs 53; Jak 3,16 - 4,3; Mk 9,30-37 
27. vasárnap: ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP 

Szám 11,25-29; Zs 18B; Jak 5,1-6; Mk 9,38-43.45.47-48 
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