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Októberi liturgikus naptár:

10.01 Lisieux-i Szent Teréz
10.02 Őrangyalok ünnepe
10.04 Assisi Szent Ferenc
10.07 Rózsafüzér Királynéja
10.08 Magyarok Nagyasszonya
10.11 Boldog XXIII. János pápa
10.15 Avilai Szent Teréz
10.18 Szent Lukács evangelista
10.22 Kapisztrán Szent János
10.28 Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok

IMÁDSÁG A MAGYAROK NAGYASSZONYÁHOZ (OKT. 8-ÁN)
Hozzád  fordulunk  könyörgő  imánkkal  Isten  dicsőséges  Anyja, 

Magyarok nagyasszonya, szentséges Szűz Mária. Ezer éven át élvezett 
pártfogásodat megköszönve, kérünk, hogy ezután se vond meg tőlünk 
anyai  jóságodat.  Első  szent  Királyunk előre  látta  népe  árvaságát,  és 
neked ajánlott minket. Mi tehát nem az idegenek félelmével, hanem a 
gyermekek bizalmával fordulunk hozzád, mert tudjuk, hogy sohasem 
hagytad cserben azokat, akik közbenjárásodért hozzád folyamodtak.

Hatalmas szószólónk voltál szent Fiadnál a letűnt századok alatt: 
csak így maradhattunk meg tengernyi ellenség között is kereszténynek 
és  magyarnak.  Anyai  oltalmadban  bízunk  most  is,  az  új  idők 
viharaiban, amikor ellenségek vesznek körül és egyfelől a hitetlenség, 
másfelől  az  új  pogányság  kerülgeti  a  hívő  magyar  lelket.  Kelj, 
Nagyasszonyunk,  néped  védelmére,  és  eszközöld  ki  nekünk  szent 
Fiadnál a hűség kegyelmét. Hűséget az ősi hithez, amelyért – ha kellett – életüket is feláldozták 
apáink. Hűséget  szent  Fiadhoz és az Anyaszentegyházhoz, amely,  mint őseinket,  minket  is 
elkísér a bölcsőtől a sírig. Végül hűséget hozzád is, áldott Nagyasszonyunk, akinek erős hite, 
szelíd jósága és szeplőtelen tisztasága minden idők magyarjainak örök eszményképe.

Vedd pártfogásodba a magyar apákat, hogy keményen állják a nehéz idők küzdelmeit, és 
állhatatosan viseljék az élet terheit. Ajánlj minket szent Fiadnak!

Oltalmazd és erősítsd meg hivatásuk szeretetében a magyar anyákat, hogy gyermekeikben 
hűséges és igaz polgárokat neveljenek az Anyaszentegyháznak és drága magyar hazánknak.

Ajánlj minket szent Fiadnak!
Terjeszd ki anyai oltalmadat hazánk ifjúságára, hogy beváltsák azt a szép reményt, amellyel 

minden magyar szem feléjük tekint. Ajánlj minket szent Fiadnak!
Kérj  áldást  szent  Fiadtól  országunk  vezetőire,  hogy  bölcsességgel  és  igazsággal 

kormányozzanak minket. Ajánlj minket szent Fiadnak!



Adj  nekünk  is  készséges  és  engedelmes  szívet,  hogy  a  törvényeket  becsületesen 
megtartsuk, hazánk sorsának jobbításán munkálkodjunk. Ajánlj minket szent Fiadnak!

Igaz,  szívbéli  töredelemmel  viseljük  a  szenvedést  keresztjét,  amelyet  bűneinkért 
sokszorosan megérdemlünk, de  mégis bizalommal fordulunk hozzád,  engeszteld meg szent 
Fiadat,  és  kérjed,  hogy  a  büntetés  ostorát  távolítsa  el  felőlünk:  derítse  ránk  mielőbb  a 
feltámadás napját, hogy minden magyar szív egyesülhessen majd szent Fiad és a mennyei Atya 
dicséretében. Ámen. (Károly atya – Praeorator I.)

LITURGIA ÉS SZIMBÓLUMAINK

Testtartások. 1, Talán nem mondok újdonságot, ha arra utalok, hogy liturgiánk tele van 
különböző testtartással. Időnként észre lehet venni a padokban, hogy néhány ritkábban járó 
testvérünk bizonytalankodik, figyeli a többieket, hogy mit is kell csinálni. Azután azt is lehet 
tapasztalni, hogy bizonyos részén a szentmisében nem mindig egyöntetű a testvérek mozgása. 
Sőt,  ha  különböző  templomokban  járunk,  megfigyelhetőek,  hogy  ott  bizonyos  részeknél 
esetleg más testtartást vesznek fel, mint amihez mi a saját templomunkban hozzászoktunk.

Ma már külön tudomány(ok) foglalkoznak az úgynevezett nonverbális – vagyis a beszéden 
kívüli kommunikációval. Saját kommunikációnknál is sok mindent érzékelünk és reagálunk a 
beszélgetésen  kívül  is.  Pl.  egy  mosoly  a  másik  felé  üzenet,  hogy  szívesen  fogadom  a 
közeledését,  örülök  a  találkozásnak,  örülök  az  ő  személyének,  stb.  Vagy egy  kézfogás  a 
másikkal  kifejezi  barátságomat,  az  ásítás  az  unatkozásomat,  érdektelenségemet  (esetleg 
fáradtságomat). Az összevont szemöldököt, a szúrós tekintetet látva meg sem kell szólalnia az 
embernek, hogy lássák rajta,  hogy haragos, harapós kedvében van. A mellen keresztbe font 
kar, a hát mögött összefogott kéz, a csípőre tett kezek, vagy az összekulcsolt kéz mind-mind 
kifejeznek belőlünk valamit, mint ahogy a kinyújtott nyak, keresztbe rakott lábak, vagy pl. a 
lehorgasztott fej és a „lógó orr” is. Sok-sok ilyen beszéden kívüli üzenetünk van, és még akkor 
is, ha a legtöbb esetben ezek nem tudatosulnak bennünk – alaposan befolyásolni, módosítani, 
kiegészíteni tudják a szavaink által adott információinkat.

Érdemes  tehát  néhány  gondolat  erejéig  foglalkozni  liturgikus  mozgásainkkal,  és  főleg 
azzal, hogy mit jelentenek, mit fejeznek ki – mi az üzenetértékük. Már csak azért is, hogy ha 
esetleg  rosszul  végeztem eddig,  tudatosuljon  bennem és  javítsak  rajta.  Ilyen  liturgián  (is) 
használt testi kifejezések pl. az ülés, állás, térdeplés. Vagy az összekulcsolt kéz, a felemelt, ég 
felé irányuló, kitárt karok, a keresztvetés, a meghajlás, vagy pl. a leborulás.

Érdemes arra is odafigyelni,  hogyan tesszük – sebbel-lobbal összecsapjuk a mozdulatot, 
vagy  a  maga  méltóságában  végezzük  el,  kifejezve  éppen  azt,  amit  a  mozdulattal  közölni 
akarunk. Milyen szomorú látvány (és sok mindent ki is fejez),  ha például a szépen végzett 
keresztvetés helyett valaki úgy teszi ezt (bocsánatot kérek a kifejezésért), mintha viszketne a 
melle, és éppen vakarózna. Pedig Valaki a kereszten érte is iszonyatos kínokat viselt el önként 
és szeretetből – életét adta, hogy számára (is) az (örök)életet, az üdvösséget szerezze meg. 
Vagy pl. a térdhajtás valóban az, aminek szánjuk, vagy egy rosszul sikeredett „pukedlizéssé” 
silányul?!  És  természetesen  ez  a  megjegyzés  nem az  időseknek,  vagy a  nehézkesen,  fájó 
lábakkal közlekedőknek szól. Isten nem kapkod velünk szemben, mindig van ideje, ha Hozzá 
fordulunk.  Mi  vajon  hová  sietünk?  Amikor  találkozunk  egy  régen  látott  személlyel,  és 
megkérdezzük  tőle,  hogy  van,  de  választ  sem  várva  futunk  tovább  –  csak  egy  sablont 
pufogtattunk el,  és  igazában  nem is  vagyunk rá  kíváncsi  („elég nekünk a  magunk baja”). 
Vagyis  „nonverbális”  kommunikációnk  egyszerűen  meghazudtolja  azt,  amit  „verbálisan”, 
szavaink  által  közlünk.  Talán  a  fenti  példákból  érezzük,  hogy  bizony  „testbeszédünk” 
milyensége, minősége egyáltalán nem mindegy, hogyan fejeződik ki. És ez ugyanúgy igaz a 
liturgia keretében testünk által kifejeződő mozdulatokra is. (folyt. köv.) (Vagner Mihály)



KÍVÁNSÁG ANGYAL

Egy  alkalommal  különös  kéréssel  fordult  hozzám egy  ismerősöm.  Valaki  egy  angyalt 
ábrázoló  képet  akart  adni  neki,  és  rá  akarta  beszélni,  hogy  kilenc  napon  át  virággal  és 
gyertyával fogadja az angyalokat, majd egy idő után engedje el őket. Ha mind a kilenc nap 
ugyanezt teszi, az angyalok három kívánságát teljesítik. Véleményemet kérdezte, elfogadja-e 
az angyal képét, és ismerőse ötletét. Lebeszéltem a gondolatról. Elmondtam neki, hogy ha az 
angyalok  Istentől  jönnek,  azt  keresztény források  is  megerősítik.  Nincs  szükségünk három 
kívánságra,  mert  a  Mennyei  Atya gondoskodik rólunk, minden hajszálunkat  számon tartja. 
Elmagyaráztam, hogy az ilyen kívánság-angyalok bukott angyalok, akik Isten ellen lázadnak. 
Ha valaki megkérdezi, honnan tudom mindezt, eszembe jut néhány szentírási példa. Már az 
Ószövetségben  három  angyal  látogatja  meg  Ábrahámot.  Isten  ígéretét  erősítik  meg,  hogy 
gyermeke fog születni Sárától. Mózes is angyalt lát az égő csipkebokornál, aki az Úr nevében 
beszél hozzá. Feladatot bíz rá, hogy népe vezére legyen az egyiptomi kivonuláskor.

Az  Újszövetségben  Mária,  József,  Zakariás  főpap  angyalokkal  találkozik  Jézus  és 
Keresztelő János születése előtt.  A pásztorok  is  találkoznak angyallal  a  mezőn,  akik hírül 
adják, hogy megszületett a Messiás.

Isten angyalai  mindig küldöttek,  üzenetet adnak át az embereknek, amelyet  ő maga bíz 
rájuk.  Ezek  az  angyalok  alá  vannak  vetve  Isten  tekintélyének,  soha  nem maguk nevében 
beszélnek. Érkezésük váratlan. Akik Isten angyalaival találkoznak, mindig magasztalják Istent, 
alávetik  magukat  az  ő  akaratának,  és  elfogadják  a  rájuk  bízott  feladatot,  amely  sokszor 
emberileg  lehetetlen.  Isten  angyalai  nem kívánságokat  teljesítenek,  hanem sokszor  nagyon 
nehéz üzeneteket közvetítenek az embereknek, amelyet Isten bíz rájuk.

A kívánság-angyal viszont önmagára irányítja a figyelmet, az emberi önzést erősíti, nem 
vezet el Istenhez. Amíg Isten angyalai alázatra indítanak, a kívánságangyal inkább azt sugallja, 
mindent megkaphatunk, ha őket fogadjuk. Isten angyalai mindig hálaadásra ösztönöznek. Jézus 
megígérte, bármit kérünk az Atyától az ő nevében, megadja nekünk. A Mennyei Atya minden 
ajándéka a javunkat szolgálja. Egyedül ő ismeri a szívünket.

Ha  az  angyalokról  hallunk,  vagy  gondolkodunk,  érdemes  megnézni,  megvizsgálni  a 
Szentírásban található angyali találkozásokat. Hogyan szólítja meg az embert, milyen üzenetet 
közvetít  neki  Istentől,  és  milyen  változás  történik  az  emberben  a  találkozások  végén.  A 
szentírás tanúságtételei segítségünkre lehetnek, hogy elkerüljük a kapcsolatot más angyalokkal, 
akik nem vezetnek el Istenhez. (Láng Edit)

ÜVEGGOLYÓ EGY GYÉMÁNTÉRT

Vasárnapi prédikációban hallottam egy utazóról, aki Dél-Afrikában járva kis gyermekeket 
látott színes kövekkel játszani a tengerparton. Észrevette, hogy a színes kövek gyémántok, így 
az egyik gyereknek a játék kőért üveggolyót adott cserébe.  A drágakövet egy ékszerésznek 
adta el, majd megvette a gyémántbánya területét, és milliárdos lett  belőle.  A történet Jézus 
tanítását erősítette. Ne cseréljük el értékes gyémántjainkat játék üveggolyókra. Tanuljunk a fiú 
példájából. Ne tékozoljuk el, amit Istentől kaptunk ajándékba örökségül.

Aznap este néhány afrikai barátomért imádkoztam, lélekben Jézus elé vezettem őket. Volt 
közöttük  elefántcsontparti,  nigériai,  kongói  és  kameruni  is.  Tudtam,  hogy  az  elhangzott 
történet egész Afrikát érinti, mert a fehérek gyakran kihasználják őket. Lelki gyémántjaik is 
vannak,  és  könnyen  válhatnak  tékozló  fiúkká  Európában,  ha  senki  nem segíti  őket  Jézus 
keskeny útján járni. Megértettem Isten válaszát az imáimra. A történetben megmutatta szívét 
Afrika  felé.  Ha  megtérésre  hív,  válaszolnunk  kell  a  hívásra  akár  európaiaknak,  akár 
afrikaiaknak  szól,  hogy  az  üveggolyó  helyett  gyémántot  hordozzunk,  amelyet  maga  az 
Örökkévaló Isten ajándékoz nekünk. (Láng Edit)



Hirdetések
Szentmisék rendje: Hétfőtől szombatig: 07:30.

Csütörtök 07:30; 18:00
Szombat 07:30; 18:00; Vasárnap 07:30; 09:30; 18:00

Fogadóórák: Hétköznapokon 09:00-12:00-ig;
hétfőn, szerdán és csütörtökön 16:00-18:00-ig az új plébánián.

Károly atya a 06-30-2944-898 és 06-27-351-676-os telefonon érhető el.
A hónap első vasárnapján a 09:30-as szentmise után egész napos szentségimádást végzünk 

az esti szentmiséig, az azon való részvételre szeretettel hívjuk, buzdítjuk a híveket.
Október  hónapban minden este rózsafüzért  és litániát  mondunk. Ennek időpontja:  Minden 

nap 17:30,  és  utána  szentmise  is  lesz.  Szombat  és  vasárnap  este  a  szentmise  pontos 
kezdése miatt kicsit korábban, 17:20-kor kezdjük.

Csütörtökönként  délután  5  órakor  a  BIBLIAÓRÁT tart  Károly  atya.  Témája:  Az  Apostolok 
cselekedetei.

Kedves  Testvérek! Károly  atya  kisgyermekek  részére  SZENTJÁNOSBOGÁR GYERMEKKLUB 
foglalkozás  keretében  október  10-én  és  24-én  a  plébánia  előadó  nagytermében 
GYERMEKSZENTMISÉT mond.  Szeretettel  hívjuk  és  várjuk  a  kis  (és  nagyobb)  gyermekes 
családokat, vegyünk rajta részt minél többen.
A gyülekező 15:30-16:00 óráig tart, mely alatt a nagyobb Bogarak a szentmise énekeire 
tanítják  a  Kisbogárkákat.  16  órakor  kezdődik  a  kicsik  részére  a  szentmise.  Erre 
természetesen hívjuk a kicsik szüleit,  nagyszüleit  is.  A szentmise a  nagyok számára is 
érvényes vasárnapra. Az utána tartandó klubfoglalkozás 19 óráig tart.

Kedves Testvérek! Szokásunkhoz híven a hónap negyedik szombatján, 27-én az esti szentmise 
után  FILMKLUBOT tartunk.  Ebben  a  hónapban  „Maria  Montessori  (Egy  élet  a  
gyermekekért)” című filmet vetítjük le. A világhírű pedagógusról és oktatási módszerének 
elterjedéséről  készült  kétrészes  játékfilmben  elénk  tárul  Maria  Montessori  igaz 
élettörténete, valamint bepillanthatunk kevéssé ismert magánéletébe is. Bővebb információt 
róla majd külön szórólapokon. Szeretettel várunk mindenkit. „Jöjj és lásd!” (Jn 1,46)

(Greskovits  
János)

Kedves Testvérek! A  gimnáziumban a  csütörtök reggeli  hittanórák elmaradnak. Helyette 
keddenként 13:45-14:30-ig lesz megtartva ugyanott. Fenyvessy Lajos

LELKI MORZSÁK - IMA
Négy szerzetes ül  egy szobában,  egy bencés,  egy domonkos,  egy ferences  és egy jezsuita, 

mindegyik kezében a breviáriuma, mondják az esti zsolozsmát.
Egyszer csak kialszik a lámpa. Mi történik?
A bencés folytatja tovább, ő fejből is tudja az imát.
A domonkos prédikálni kezd a sötétségről és a világosságról.
A ferences köszönti sötétség testvérünket, majd fohászkodni kezd Istenhez, hogy legyen 
ismét világos, és egyszer csak világosság lesz.
A jezsuita közben ugyanis kicserélte a biztosítékot.

Felelős kiadó: Dunakeszi-Gyártelep Plébánia – Szádoczky Károly plébános atya
Szerkesztette: Vagner Mihály (06-30-378-1123; vagner.mihaly@vaciegyhazmegye.hu)

Plébániánk honlapja: www.dunakeszi-jezusszive.vaciegyhazmegye.hu
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