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 Lisieux (liziő)-i Kis Szent Teréz már boldoggá avatott szülei kilencedik 
gyermekeként született 1873-ban. Kisiskolás korában súlyosan megbetegedett, de a 
Szűzanya közbenjárására meggyógyult. Kicsiny korától kolostori életre vágyott. 
Édesapja beleegyezését adta, hogy belépjen a lisieux-i kármelbe, de az elöljárók 
fiatal, alig 14 éves kora miatt elutasították. Teréz elzarándokolt a pápához is 
kérésével, aki az illetékes püspökhöz irányította, és Istenre bízta az ügyet. Teréz 
hamarosan beléphetett és beöltözött szerzetesnőnek. A rendben a Gyermek 
Jézusról és a Szent Arcról nevezett Terézia lett. Sokat imádkozott a papokért és a 
misszionáriusokért, áldozatul ajánlva föl magát értük. Ezért lett később a missziók 
védőszentje. Versei és önéletrajza, az Egy lélek története irodalmi értékűek és 
erkölcsi nevelőerejűek: „Egyházanyám szívében én akarok lenni a szeretet. 
 Gyógyíthatatlan tüdőbaj lett úrrá szervezetén. Halálára tudatosan készült. 
Utolsó napjaiban derűsen kérdezte főnöknőjét: „Ma lesz, anyám?”-célozva halála 
napjára. Megígérte, hogy a kegyelmek rózsaesőjét hullatja majd a földre. 1897. 
szeptember 30-án, 24 évesen, mielőtt az örökkévalóságba lépett volna, ezek voltak 
utolsó szavai: „Istenem, szeretlek!” 
 1923-ban boldoggá, két évvel később szentté avatta őt XI. Pius pápa a 
missziók védőszentjének nyilvánítva. II. János Pál pápa halála centenáriumán, 
1997-ben egyháztanítóvá nyilvánította. 
 Igen népszerű szent Francia- és Olaszországban. Egyesületek, társulatok 
vették föl nevét; a katonák az ő segítségét kérve indultak harcba. 
 Mit jelent az általa tanított „kis út”? Teréz meghatározása szerint „egyszerű 
önátadás Istennek”. Átengedjük magunkat vezetésének, atyai gondviselésére 
bízzuk magunkat és mindent, jót és rosszat is, az Ő kezéből fogadunk, tudva, hogy 
mindig javunkat akarja. Főként úgy követhetjük Terézkét, hogy mindenben 
igyekszünk a szeretetet és a türelmet gyakorolni mindenki felé. 
 

OKTÓBER A RÓZSAFÜZÉR HÓNAPJA 
 

 Szűz Mária rózsafüzére vagy más szóval szentolvasója folyamatosan alakult ki 
a második évezredben, sok szent kedvelt imádsága volt, és az Egyházi 
Tanítóhivatal is támogatta. Egyszerűségével és hitünk mélységeivel a harmadik 
évezred jelentős imája maradt. Segítségével a hívők belépnek Mária iskolájába, 
hagyván magukat Krisztus Arcának szépsége felé, az ő megtapasztalása útján. A 
rózsafüzér közvetítésével a hívő kegyelmet kap, melyet szinte a Megváltó 
szülőanyjának saját kezéből nyerhet. Hogy a szentolvasó minél teljesebben az 
evangélium összefoglalása lehessen, az örvendetes olvasó titkai után –és mielőtt a 
passió szenvedéseinél és a föltámadás dicsőséges pillanatainál időznénk-, 
elmélkedésünk a világosság titkaival, Jézus nyilvános életének néhány jelentős 
momentumát is áttekinti. Ezen új titkok integrációjával a keresztény szellemiség 
megújult igyekezetével kapunk bevezetést Jézus Szívének mélységébe. 
 
 Böngészd a neten: lásd a Katolikus válaszban: Megérkezett Ferenc pápa első 
formális korrekciója. 62 katolikus pap és tudós szerint a pápa „eretnekségek 
terjedését” segítette elő. 



 
 

ŐSZHÓ IDEJÉN FELIDÉZZÜK A NYARAT 
(Kiss Zita élménybeszámolója a Kaktusz-közösség nyári táboráról) 

 
A Kaktusz-közösség idén először vett részt táborban. A 8-9 éves gyerekeket 6 

kísérő segítette. 
A tábor helyszíne a Bükk-hegység közelében lévő Szilvásvárad volt, ahol a 

gyerekekkel 4 napot töltöttünk. A helyszín történelmi múltját kihasználva a tábor 
témája  az őskor és az ősember volt. 

Vasárnap délelőtt hosszas vonatozás után megérkeztünk a helyi plébániára, 
ami az elkövetkező napokban lakhelyünkké vált. A gyerekek is igyekeztek 
otthonossá tenni: önként kitakarították az összes helyiséget. A közös ebéd után 
beosztásra kerültek a csapatok, akik csapatnevet választottak maguknak és 
 közösen zászlót készítettek. A délután hátralevő részét pedig közös játékokkal, 
illetve oltárkészítéssel töltöttük el, ami körül aztán minden reggel imát mondtunk. 

Másnap reggeli- és szendvics-készítés után a kertben gyűjtögetés címszóval 
elrejtett cukorkákat kerestek a gyerekek, majd kirándulni mentünk a Szalajka-
völgybe. Célunk az istállós-kői ősember-barlang, de sajnos az odavezető út le volt 
zárva. Helyette a Fátyol-vízesésig mentünk, ahol közösen játszottunk és mivel az 
időjárás megengedte szórakoztunk a patakban. Kirándulás közben a gyerekekkel 
lapos köveket és botokat gyűjtöttünk, mert a túra után kőbaltát készítettünk, amivel 
még aznap mamutra vadásztak a gyerekek. Mamutvadászás után szabad program 
volt, este pedig tábortűz, amelynél pillecukrot sütögettünk. 

A harmadik napon az egész délelőttöt akadályversennyel ütöttük el, amikor a 
gyerekek különböző feladatokat hajtottak végre: bójakerülgetéstől kezdve különböző 
fogócskákon át kötélhúzásig minden előfordult. Az egyik legizgalmasabb feladatuk 
az volt, hogy behunyt szemmel kellett átjutniuk egy pályán, míg a továbbhaladást 
különböző nehézségek akadályozták, például vad madarak rikácsolása, esetleg 
csikiző majmok, meg olykor könnyű szellő. Egy újabb közös ebéd után -melyet 
délutáni pihenő követett, hogy mindenki tudjon készülni az utolsó esti Ki mit tudra- 
újra fölkerekedtünk és kipróbáltuk a környékbeli bobpályát is. Szerencsére még egy 
fagyira is jutott időnk, mielőtt visszamentünk a szállásra. Az utolsó közös estét 
sokáig tartó tábortűzzel, Ki mit tuddal, énekléssel és egy hosszabb imával zártuk. 

A negyedik nap reggelére virradva szomorúan szembesültünk azzal a ténnyel, 
hogy a tábor sajnos csak eddig tartott, és ideje összepakolni, rendet rakni. A tábori 
nagyszerű teljesítményükért és részvételükért egy-egy óriás Kinder-tojással 
jutalmaztuk meg a gyerekeket. Végül kora délután hazaindultunk, és mivel várnunk 
kellett a csatlakozásra, elfogyasztottunk még egy búcsúfagyit is Egerben. A hosszas 
hazaút és a kimerítő programok végeztével mindenki fáradtan dőlt le este a saját, 
pihe-puha otthoni ágyikójába. 

A sok-sok közös program célja alapvetően a kis közösség összekovácsolása, 
és a gyerekek egymás felé nyitásának lehetővé tétele volt, hogy az elkövetkező 
éveket már egymás barátaiként élhessék meg. A feladatok során 
megtapasztalhatták  barátság, az összetartás szükségességét/erejét; növekedhettek 
hitben is az imák által. Ezenkívül jobban megismertük egymást, és megtanultuk 
szeretni és elfogadni a másikat olyannak, amilyen. 



 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 26. vasárnap: Lisieux-i Kis Szent Teréz) 

 
 

1./ Mától él a téli miserend egészen április 30-ig: vasárnap de. 9 órakor diákmise 
van, a köznap estiek pedig 18 órakor kezdődnek, 10-étől keddenként is. 
 
2./ Az októberben közösen imádkozzuk a szentolvasót rögtön a köznapi 
szentmisék után, vasárnapokon pedig reggel ½ 8-kor. Sokkal többen jöjjetek! 
 
3./ Október első péntekén Jézus Szívét engeszteljük. E nap az aradi tizenhárom 
mártíromságának és nemzetünk gyásznapja. Van miért engesztelni és imádkozni. 
 
4./ Jövő vasárnap a Magyarok Nagyasszonya főünnepe, a rákosligeti templom 
búcsúja de.10-kor lesz. E nap tartjuk az októberi nagygyűjtést.            
 

MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 19 h BB +Bagi Mátyás és +családtagok                                                   É                                                       
ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP: Lisieux-i Kis Szent Teréz; október 1. 
7.30    H                                 Szentolvasó-ájtatosság                                              CS                
8 h    MM               +Móricz Lajos nevelőapa (32. évf.)     É                                                      
9 h    BB                A Krusek-család halottai     É    
10 h  Zs                 Pro populo; vmint a Hajcsik- és a Rátkai-család élő és +tagjai   É                                                                  

Hétfőn és kedden nincs szertartás! (10-én kedden már újra lesz!) 
Szerda 7 h BB                                                                                                         CS     
Csütörtök 18 h MM Papi és szerzetesi hivatások É; 18.30 h rózsafüzér                É                                                         
Péntek 7 h BB                   CS;  7.30 h rózsafüzér    CS               
Szombat 18 h G    +János édesapa                      É; 18.30 h rózsafüzér                 É                                                           
ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP: Magyarok Nagyasszonya; október 8. 
7.30 G                                     Szentolvasó-ájtatosság                                              É 
8 h   G                     +Maróti Jánosné Gizella édesanya (44. évf.)                             É                                                                   
9 h   G A Bányai-, a Merva- (Magdi), a Posta- és a  Szebeni-család élő és +tagjai  É                                                                                   
10 h Zs                    +Borbála és +családtagok                                                         É              
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