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AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA
Az UNESCO vezette be 1991-ben az Idősek Világnapját október 1-re téve.
Korunkban –az orvostudomány fejlődésének köszönhetően- megnövekedett az
emberek átlagéletkora. Ma mintegy 600 millió 60 éven fölüli ember él a világon.
Életkörülményeik azonban nagyon különbözők: a fejlett világban jobb anyagi
körülményekre, de magányos mindennapokra számíthatnak. A fejlődő világban jobb
a megbecsültségük, nem hagyják őket magukra, amely talán fontosabb, mint az
nagyobb anyagi biztonság. Minthogy az évek múlásával csökken az emberek
teljesítménye, az idősödők nehezen viselik ezt el; a fiatalabb generációknak kell
melléjük állni, s legalább élettapasztalatukból okulva tisztelni, segíteni őket. Erről ír
Vayan Fable is: Néha azért jusson eszedbe: az évek múlásával te is visszaadogatod
a díszeidet. Ám ha közben lelkileg gyarapodsz, nem érhet veszteség, mert e
csinosságok vonzatai –szeretet… megmaradnak, fölkavarhatatlanná mélyülnek,
más értelmet kapnak és kiderül, sosem a külsőnek, hanem a teljes lényednek
szóltak.
ÓBECSEI ISTVÁN: SZERESSÉTEK AZ ÖREGEKET
Nagyon szépen kérlek titeket,/ Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat,/ A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,/ Az elszürkült, sápadt szemeket.
Szeressétek az öregeket!
Simogassátok meg a deres fejeket;/ Csókoljátok meg a ráncos kezeket.
Öleljétek meg az öregeket,/ Adjatok nekik szeretetet.
Szenvedtek ők már eleget./ S nagyon kérlek titeket:
Szeressétek az öregeket!
Ne tegyétek őket szűk odúba,/ Ne rakjátok őket otthonokba.
Hallgassátok meg a panaszukat,/ Enyhítsétek meg a bánatukat.
Legyen hozzájuk szép szavatok,/ Legyen számukra mosolyotok.
S nagyon kérlek titeket:/ Szeressétek az öregeket!
Ők is sokat küzdöttek értetek,/ Amíg fölnevelkedtetek.
Fáradtak ők is eleget,/ Hogy ti módosabbak legyetek.
Ők is elfogadtak titeket,/ Mikor Isten közéjük ültetett.
Azért is kérlek titeket:/ Szeressétek az öregeket!
Ha majd az örök Szeretet/ Elhívja őket közületek,
Ti foglaljátok el a helyüket,/ Mert ti lesztek majd az öregek.
S mindazt, mit nekik tettetek,/ Azt adják nektek a gyermekek.
Azért előre intelek titeket:/ Szeressétek az öregeket!

MEGLÁTOGATTUK A CZESTOCHOWAI SZŰZANYÁT
Szeptember végén háromnapos lengyelországi zarándokúton vettünk részt a
váci Koczka Tours szervezésével. Kora hajnalban indultunk Vácra, ahonnan vitt a
telt busz Lengyelország felé. Szlovák Fátra hegyes-dombos vidékén, takaros kis
községeken haladtunk. Délben érkeztünk Lengyelország kulturális fővárosába,
Krakkóba. Megtekintettük a Wawelt, a várat a hozzátartozó katedrálissal, ahol Szent
Hedvig (Jadwiga) is nyugszik. A jó kondícióban lévő utasok megmászták a
harangtornyot is, ahonnan gyönyörű kilátás tárul a látogató elé. A nagyharang megérintve kívánhattunk valamit, amiről a hagyomány azt tartja, hogy meg fog valósulni.
Fölkerestük a kincstárat is, amely a lengyel katolicizmus gazdag tárgyi emlékeit
mutatja be. Ezt követően mintegy 7-8 km-es gyalogos városnézésen vettünk részt.
Fölkerestük a főteret, ahol a posztócsarnok és a Mária-templom is áll. Ez utóbbi
fölújítás miatt zárva volt. Tornyában óránként egy trombitás figyelmeztet a gyorsan
múló időre. Sétánk során még néhány, művészettörténeti szempontból szép
templomba bementünk. Közben beesteledett, és elfoglaltuk szállásunkat, ahol ízes
vacsorát szolgáltak föl. Másnap reggel megnéztük a hatlmas Szent II. János Pálzarándok-centrumot, majd Czestochowába, Lengyelország lelki fővárosába, nemzeti
kegyhelyére indultunk. Ott egy szolídabb zarándok-szálláson töltöttük az éjszakát.
Előtte három papos magyar szentmisén vettünk részt a kegyoltárnál. Meglátogattuk
a bazilikát és a kincstárat, és este illetve másnap reggel a kegykép lezárását és
megnyitását. Rövid zarándokutunk harmadik napján a híres téli sportközpontba,
Zakopánéba mentünk. Örültünk a verőfényes napsütésnek a hideg, esős, szeles
előző két nap után. Itt a Fatimai Szűzanya tiszteletére 1988-ban szentelt szépséges
templomban ünnepeltük a szentáldozatot. A helyi fafaragók önkéntes adományaiból
készültek mellékoltárai és padjai. Szép példa arra, hogy ma is lehet(ne máshol is)
olyan szentélyeket építeni, ahol az ember átéli benne a transzcendens, a természetfölötti világ misztériumát, amelytől az utóbbi fél évszázadban megfosztották a
katolikus híveket. Utána a gubalowkával (gyors hegyi kisvonat) fölmentünk a hegyre,
ahol szinte mind a négy évszak egyszerre jelen volt: a háztetőkről olvadt a hó, a nap
ragyogóan sütött, mint nyáron és tavasszal, miközben őszt mutatott a naptár. Utána
szabadidőben sétáltunk a Tátra e festői városában. Este 11-re érkeztünk haza.
HUMOR
Építkezésen az egyik munkás csak áll és beszélget. Odahívja magához a
főnök: -Te mennyit is keresel? –Hát úgy nyolcvanezret havonta. –No, fiam, itt van a
félhavi béred, de többé sose lássalak! Átadja a pénzt és elzavarja a srácot. Öt perc
múlva az egyik fiatal melós odamegy a főnökhöz és megkérdezi: -Főnök, mi baja
volt a pizzafutárral?
Egy fickó nagyon vágyott egy hajóra. Felesége viszont hallani sem akart róla.
Sok-sok vita után a férj fölajánlott a feleségnek egy lehetőséget: -Drágám, kössünk
kompromisszumot. Ha megvehetem a hajót, te adsz neki nevet. Az asszony végül
beleegyezett. A férj megvette a hajót, amelyre a felesége ráfestette a nevét. Másnap
a férj kimegy a kikötőbe és megrökönyödve látja a hajón a föliratot: „Eladó”

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI OKTÓBER 7-ÉN
(Évközi 27. vasárnap: Olvasós Boldogasszony)
1./ Ma, a Rózsafüzér Királynője ünnepén de. 10 órakor lesz a rákosligeti Magyarok
Nagyasszonya-templom búcsúja (hétfőről előrehozva).
2./ Az esti szentmiséket már a téli miserend szerint ápr. 30-ig bezárólag 18 órakor
kezdjük. Vasárnap reggel 8 és de. 10 órakor mutatjuk be a szentáldozatot.
3./ A szentolvasó-ájtatosságok a szentmisék után kezdődnek: vasárnap de. 9;
kedd, csütörtök és szombat este kb. ½ 7; szerda és péntek reggel kb. ½ 8 órakor.
4./ A hittanteremben keddenként de. ½ 10-kor bibliakör, illetve Fábry Kornél atya
előadásainak vetítése; szerda esténként 18 órakor bérmálási oktatás; csütörtök
esténként 19 órakor pedig karének várja az érdeklődő kedves híveket.
5./ Szombat este kb. ½ 7-kor fatimai rózsafüzér-ájtatosság, szentséges litánia és
máriás körmenet lesz a templomban.
6./ Jövő vasárnap de. 10 órakor J. Haydn: Nelson-miséje hangzik el a budai
Szent Alberik-énekkar előadásában. Szeretettel várjuk a szakrális zene kedvelőit.
7./ A mai nagygyűjtéskor kérjük bőkezű anyagi támogatásotokat a plébániatemplom
fönntartására.
(Offerát hozni!)
MISEINTENCIÓK
Szombat 18 h Élő József és Terézia hálaadása 60. ház. évf.-n és élő cs.tagok É
ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP: Rózsafüzér királynője; október 7.
8h G
+Maróti Jánosné Gizella édesanya (45. évf.)
É
9h G
Szentséges rózsafüzér és litánia
É
10 h G
+Parlai Károlyné és +családtagok; pro populo
É
Kedd 18 h
Élő Merva Ferenc (71. szn.), +húga, +szülei Ferenc és Magdolna É
Szerda 7 h
+Juhász Sándor és fia Ákos
CS
Csütörtök 18 h+Csörgő Ágota OB. (egy hónapja temettük)
É
Péntek 7 h +Rokay Janka Mária (3. évf.), valamint élő Kálmán atya (névnap)CS
Szombat 13 h
+Lipták Pál szórótemetése a Köztemetőben
É
18 h A Mózer-, a Rustem- és a Tóth-család élő és +tagjai
É
ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP: Szent I. Kallixtusz pápa; október 14.
8h G
+Erzsébet édesanya
É
9h G
Szentséges rózsafüzér és litánia
É
10 h G
+Bartal Lajos férj és édesapa; ad int. ord.
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