
 

Templomunk búcsúja 

Szeptember negyedikén Kisboldogasszony, templomunk 
védőszentjének ünnepéhez közeledve tartottuk 
templomunk búcsúját. 
 

Olasz Attila plébános atya 
beszédében köszöntötte a 
Szűzanyát.  
Beszélt arról, hogy bár 
Mária születésnapja van, a 
Szűzanya maga is Jézust 
szeretné a középpontba 
állítani, hiszen életének 
középpontja volt, igazi 
tiszta szívű követője volt 
Jézusnak. Mária élete nem 
önmagáról szólt, hanem 
mindig Jézusról. A mi 

életünknek ki a középpontja, miről szól? A napi 
döntéseinkbe van-e beleszólása Istennek? Hinni annyi, 
akarni, amit Isten akar, szeretni, amit Isten szeret. 
Márián keresztül jött el a világra az Isten szeretete, történt 
meg a Csoda. Rajtunk keresztül is jöjjön Isten szeretete a 
világba. Ez a mi küldetésünk, ezt tanuljuk Máriától. 
 Isten Mária közvetítésével nekünk ajándékozta Jézust és 
ez a szándéka azóta sem változott. Isten Neki adta 
ajándékba az életadás csodáját. A keresztények a 
kezdetek óta nagy tisztelettel fordulnak Mária felé. 
Magyar népünk megtérése óta ápolta őrizte az Istenanya 
iránti gyengéd szeretetet. Mária az Istenre hagyatkozó 
lelkület példaképe. Egész életében azt vallotta: legyen 
minden Isten Igéje szerint és ez az önátadás tette Őt 
boldoggá. 
Attila atya hálát adott azért, hogy a tanév kezdetén sok 
iskolás gyűlt össze. Mindannyian amikor valami újba 
kezdünk az emberben ott van a remény, de ott van a 
félelem is. Milyen lesz ez az új dolog, ez az új tanév? Kérte 
Jézus segítségét, hogy álljon mellettünk a tanév folyamán, 
mert Isten nélkül semmire sem vagyunk képesek, de Vele 
minden álmunk valóra válik. Tudjuk, hogy nem vagyunk 
egyedül. Isten segít mindenkit, de nem lehet megspórolni 
a becsületes, kitartó munkát. Kérjük Isten áldását arra a 
szolgálatra, amelyre meghívott, Isten mindenkinek adott 
egy személyes csak Rá szabott feladatot és ahhoz 

tehetséget is adott. És 
ezt azért adta, hogy 
mások javára fordítsuk. 
A közömbösség mindig 
kifogásokat keres, a 
szeretet mindig utat 
talál. Legyünk útkeresők 
Máriával együtt. 
Emlékeztessen minket a 
mai ünnep Mária igen-
jére, aki nem kifogásokat 
keresett, hanem azt 
mondta „legyen nekem a 
Te Igéd szerint..” 

 
Köszönjük az ünnepi tanítást Attila atyának. 
 
 

 
INFORMÁCIÓ A ZARÁNDOKLATRA INDULÓKNAK 
 
Október 8-án Zsombóról 5 órakor indul a busz a 
templom elől. 
 
 
 
 

VASÁRNAP 
10.02. 

11:00 
 
 
 
 
18:00 

ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP  
Szentmise  
ⴕ Hódi Ferenc, felesége 
Magdolna, 
fiuk és unokájuk, élő és elhunyt 
családtagok 
Engesztelő imaóra 

CSÜTÖRTÖK 
10.06. 

8:30 
9:00 

Szentségimádás 
Szentmise 
Rózsafüzér társulat élő és 
elhunyt tagjaiért  

PÉNTEK 
10.07. 

8:00 
 

Igeliturgia 

VASÁRNAP 
10.09. 

11:00 
 
17:00 
18:00 

ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP  
Szentmise 
Görögkatolikus Szentmise 
Engesztelő imaóra 
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