
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Jézus fókuszcsoportja  
Évközi 24. vasárnap – Gondolatok az evangéliumhoz (Mk 8,27–35) 

 

Márk evangéliumáról általában oly módon hallhatunk, hogy ez a 

legrövidebb, legtömörebb evangélium. Éppen ezért kevésbé szokott 

hangsúlyt kapni az, hogy mindezek mellett egy briliáns módon 

megszerkesztett írásról van szó, amelynek központi mondanivalója ezzel az 

egy mondattal foglalható össze: „Jézus Krisztus az Isten Fia.” 

Jézusnak akármely cselekedetét, gyógyítását, csodáját, tanítását, 

példabeszédét vagy épp annak magyarázatát hozza elénk Márk, valahogy 

mindnek ez a kijelentés a gyújtópontja: Isten Fia megjelent a világban, s 

jelenléte a hit válaszát várja. Ez maga az evangélium, a jó hír. 

Mintha csak egy brandet, egy márkát építene és vezetne be, amelyet a 

legprofibb kommunikációs stratégiával igyekezne eljuttatni 

„fogyasztóihoz”, olvasói köréhez. 

S bár talán ez elsőre megdöbbentő vagy túl világias megközelítésként 

hathat a márki írás értelmezéséhez, épp a ma olvasott szakasz az, amely 

szerkezetileg is egyfajta határvonalként, fordulatként áll az evangélium 

folyamában. Márk nézőpontja szerint Jézus folyamatosan úton van, s most 

épp elér Fülöp Cezáreájáig, ami a küldetése, feladata határpontját is jelenti. 

Ez a legtávolabbi terület, amit bejár, s innen aztán már csak Jeruzsálem felé 

tart, ami küldetésének végpontja, végső úti célja. Pontosan tudjuk, hogy mi 

vár ott rá, hisz maga is megjövendölte, háromszorosan is, csak épp a 

tanítványai, követői nem hiszik, nem akarják elfogadni, hogy efelé tart az 

út.  ( folytatás a 2. oldalon) 
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 Egyházközségi havi értesítő    2018.szeptember 

Szent Kristóf Hírlevél  Székesfehérvár-Maroshegy római katolikus egyházközségének havi értesítője. Megjelenik 

minden hónap második vasárnapján. A  245.számot készítették, Matos Gábor, Jancsó Ferenc, Bognárné S. Kinga, 

 E-mail:bognarpeter7@t-online.hu   Tel: 22/ 312-979 

 
 

 

 

Állandó időpontok Maroshegyen 

Szentmisék: Vasárnap 11 és 18 óra 

Igeliturgia:  első pénteken 18 órakor 

Plébániai alsós hittan  vasárnap 10:00 

Énekkari  próbák  szerdán 17:30-kor a plébánián 

Idősek klubja: minden hónap első szerdáján 9-12-ig 

a közösségi házban 

Plébániai hivatalos órák hétköznap 9-11 a 

Prohászka plébánián Tel :06 30 322 822 7 
 

Egyházközségünk hírei: 
 

Az alsó tagozatosok első hittanórája   szeptember  16-án 

vasárnap 10 órakor kezdődik templomunkban. 

Zsolnai  Viktória  szeretettel várja az elsőáldozásra 

készülő gyerekeket.  Jelentkezni az első órán lehet. 

 

 

Októberi programok: 

 

október 3-án szerdán 9-12ig    idősek klubja lesz a közösségi 

házban. 

 

Október 4-én elsőcsütörtöki szentmise  és szentségimádás 

Maroshegyen Püspök atya vezetésével. A liturgia18 órakor 

kezdődik. 
 

 

 

 

 



(folytatás az 1. oldalról) 

Éppen ezért az aktuális evangéliumi szakaszban Jézust úgy látjuk kissé, mint egy 

kommunikációs szakembert, aki valamiféle „piackutatást” végez, mégpedig egy 

különösen nagy odafigyelést igénylő módszert alkalmazva: egyfajta 

fókuszcsoportos interjút készít, önmagáról kérdezi a hozzá legközelebb álló, belőle 

legtöbbet megtapasztaló tanítványokat. Kétféleképpen teszi fel nekik a kérdést, s a 

második: „ti kinek tartotok engem?”, már nem is őrá, Jézusra vonatkozik. A 

megkérdezetteknek kell valamiképpen szembesülniük azzal: én magam kinek 

tartom ezt az embert, akivel már jó ideje együtt járom az útjait? 

A különös s a várttól eltérő azonban az, hogy Jézus ezt a „fókuszcsoportos 

interjút” nem úgy használja, ahogyan a piackutatásban szokták: nem az a célja, 

hogy a válaszokban megfogalmazott igényeknek megfelelően átalakítsa, 

érthetőbbé, elfogadhatóbbá tegye a „terméket”, hogy a piac egy nagyobb szeletét 

hatékonyabban érje el vele. Nem. 

Ő ugyanaz marad, ugyanazzal a küldetéssel, s épp a hallgatóságát, a tanítványi kört 

próbálja a Jeruzsálem felé vezető úton felkészíteni arra, hogy olyan dolgok fognak 

történni vele, amelyeket egy Messiásnak tekintetett személyről aligha tudnának 

elképzelni. 

Vagyis Jézus nem a „brandet”, a „terméket”, a küldetést igyekszik átalakítani és a 

piaci igényekhez szabni, hanem a követőit akarja valódi követőkké tenni, akik nem 

a jelenségek – a csodák, a gyógyulások, a hatalommal való tanítás – miatt lettek a 

követői, hanem mert hisznek benne. Jézus azt szeretné, ha tanítványaiban a „Te 

vagy a Krisztus” hite úgy gyökeresedne meg, hogy abba akkor is kapaszkodni 

tudjanak, amikor egészen mást látnak majd Jézusból: a megaláztatást, a 

szenvedést, a halált. 

Mint ahogy a követés mibenlétét is másként – s nem éppen egy győzedelmes, 

sikert ígérő életformaként – tárja tanítványai elé: „Ha valaki követni akar, tagadja 

meg magát, vegye fel keresztjét, és kövessen.” 

Ebben áll Jézus „piackutatásának” paradoxonja, ami az egész Krisztus-követő élet 

paradoxonjához vezeti azokat, akik hittel követik őt: „aki meg akarja menteni 

életét, elveszíti azt, de aki elveszíti  életét értem és az evangéliumért, megmenti 

azt.” 

Kondé Lajos/ MK 
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A hónap szentje 

 

Szent Beszteréd püspök és vértanú 
Fiatal éveiről,születéséről nincsenek 

információink, arról sem, hogy hol végezte 

tanulmányait. A hagyomány szerint 1034 körül 

kaphatta kinevezését Szent Istvántól a nyitrai 

püspöki székbe. Az uralkodó erényességét és a 

tudományokban való jártasságát figyelembe véve 

hozta meg ezt a döntését. Híveit a tanításával, a jó 

erkölcsök törvényeivel, de főleg példás életével 

óvta a bűntől, és serkentette a jóra. 

Ezen lelki gyümölcsökkel táplálta és vigasztalta őket mindaddig, amíg a Szent 

király halála után ki nem tört a kereszténységet támadó Vata- féle pogánylázadás 

vihara. A pogányság hívei Andrást és Leventét azzal a feltétellel fogadták el 

királyuknak, hogy visszaállítják az ősi pogány szokásokat az országban, és a 

katolikus hitet eltörlik. A lázadás azért is törhetett ki, mert a Szent István halála 

utáni időben sem Aba Sámuel, sem Orseolo Péter nem voltak képesek 

megszilárdítani a központi hatalmat. Sajnos a hatalomvágy miatt nem is 

vonakodtak Andrásék a feltétel elfogadásától. Ezután a pogányok büntetlenül 

rátámadtak a keresztényekre, akik közül mindenkit gyűlöltek, főleg a püspököket. 

Nyája iránti könyörületből Beszteréd elhatározta, hogy a királyokhoz megy a 

hívek megmentése miatt. A tervezett találkozás előtt azonban a pogányok kezébe 

került. Míg a Dunán át Budáról Pestre igyekezett volna, elfogták és sokszorosan 

megsebesítették. Lelke viszont örvendett, arca vidám volt, hogy Jézus nevéért 

bántalmazást szenvedett és meghalhatott. Szent Gellért legendája is említi 

vértanúságát, s leírja, hogy „harmadnap költözött el” e világból. Hevenesi Gábor 

szerint halála nem érte váratlanul, mert Szent Gellért megjövendölte azt. A 

hagyomány szerint a három püspök: Gellért, Böd és Beszteréd nem sokkal a 

haláluk előtt közösen mutatták be a szentmisét.  

Beszteréd ( latinosan Beztertus) ünnepéről a nyitrai püspökségben a XX.sz-ig 

megemlékeztek (1046. szept.26. ). Ma már nem tartják meg, de a hívők körében 

él az emlékezete. 
 

 Matos Gábor 

 



Gyakorlati  dolgok 
 

-zár csere :Október 1-én A Közösségi házban zár csere lesz, akinek van ott saját 

holmija ( esetleg elzárva) az legyen szíves elvinni. Október 1-után a közösségi 

házban lévő dolgokat közösségi tulajdonnak tekintjük , átnézzük  őket és ami rossz 

vagy felesleges kidobjuk. 

 

-takarítás : A közösségi házba és a templomba takarítót keresünk, óra díja 1.000 

Ft, diákokat szeretnénk ezzel támogatni, így elsősorban diákok jelentkezését 

várjuk. Jelentkezni lehet Jancsó Ferencnél 

 

-terem bérlés : Október 1-től változik a közösségi ház bérlésének lehetősége. 

A termet 4000 Ft/óra ellenében lehet igénybe venni, (egyházközségi tagoknak 

2000,-Ft/óra)foglalni a 06 30 322 82 27--es telefonszámon lehet. A terem 

igénybevételének feltétele szerződés kötés plusz az óradíj befizetése. ( a 

befizetésről ÁFA-s számla készül).  

Az egyházközség saját programjai  ( pl. tánctanfolyam, ping-pong klub, leendő 

előadások,stb)természetesen mindenki számára ingyenesek. 

****************************************************************** 

2018. Augzsztus 20. Szent István Kápolna, Brassói út 

Bel210Ady Endre  
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A Hitünk és Életünk műsora adására 2018. szeptember 16-án vasárnap kerül sor, 
az ismétlést pedig szeptember 19-én is láthatják a Fehérvár Televízió adásában. 
 

Pió atya - Útkereső Filmklub 
 
2018. szeptember 20. - Pió atya utolsó szentmiséje és a Veletek vagyok filmek 
vetítésére kerül sor 17 óra 30-tól a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. 
 

2018. szeptember 28-29. - Az idei évben újra megrendezésre kerül a 

Mórról Bodajkra történő kétnapos ifjúsági zarándoklat. Kérjük, hogy az 

elmúlt évekhez hasonlóan tájékoztassák és lelkesítsék a fiatalokat a közös 

ima és zarándoklat lehetőségére. 

 

Amennyiben az egyházközségéből érkező fiataloknak szüksége van 

segítségre (pl.: oda-vissza utazás) kérjük, hogy jelezzék nekünk e-mailben 

vagy telefonon. 

A tizennyolc év alatti résztvevőknek szülői beleegyezés szükséges. 

Simon Katalin Ifjúsági Iroda 

ifjusag@puspokseg.hu 

06 30 904 5126   

 

 

 

 

 

 

 

2018. szeptember 15. - október 13. 

A Székesfehérvári Egyházmegye Kortárs Művészeti 

Gyűjteményének 8. rendezvénye a fotóművészet egyik kiemelkedő 

alkotóját mutatja be. 

Az Ars Sacra Fesztivál keretében megrendezett kiállításon Olasz 

Ferenc Balázs Béla-díjas fotográfus gazdag életművéből láthat 

válogatást a közönség. 

A megnyitó keretében kerül bemutatásra az "Ars Hungarica, A 

Kárpát-medence művészeti emlékei" című film, mely Olasz Ferenc 

legszebb filmjeiből ad ízelítőt. 
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2018. szeptember 

2. vasárnap: Évközi 22. vasárnap 

MTörv 4,1-2.6-8   Zsolt 14 Jak 1,17-18.21b-22.27     Mk 7,1-8.14-15.21-23 

3. hétfő: 22. évközi hét hétfő 1Kor 2,1-5   Zsolt 118  Lk 4,16-30 

Emléknap: Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító 

5. szerda: 22. évközi hét szerda 1Kor 3,1-9   Zsolt 32  Lk 4,38-44 

Választható emléknap : Kalkuttai Szent Teréz szűz 

7. péntek: Szent Márk, István és Menyhért áldozópapok, kassai vértanúk Bölcs 

3,1-9   Zsolt 125  Mt 10,28-33 

8. szombat: Szűz Mária születése (Kisboldogasszony) 

Mik 5,1-4a   Zsolt 12  Róm 8,28-30   Mt 1,1-16.18-23 

9. vasárnap: Évközi 23. vasárnap 

Iz 35,4-7a   Zsolt 145 Jak 2,1-5     Mk 7,31-37 

12. szerda: Szűz Mária szent neve Sir 24,23-31 vagy Gal 4,4-7 vagy Ef 1,3-6.11-

12   1Sám 2  Lk 1,26-38 vagy Lk 1,39-47 

14. péntek: A Szent Kereszt felmagasztalása 

Szám 21,4b-9   Zsolt 77  Fil 2,6-11   Jn 3,13-17 

15. szombat: A fájdalmas Szűzanya 

Zsid 5,7-9   Zsolt 30  Dallama: SzVU 65. szám   Jn 19,25-27 vagy Lk 2,33-35 

16. vasárnap: Évközi 24. vasárnap Iz 50,5-9a   Zsolt 114 Jak 2,14-18    Mk 8,27-35 

17. hétfő: 24. évközi hét hétfő 1Kor 11,17-26.33   Zsolt 39  Lk 7,1-10 
Választható emléknap : Bellarmin Szent Róbert püspök és egyháztanító 

18. kedd: 24. évközi hét kedd 1Kor 12,12-14.27-31a   Zsolt 99  Lk 7,11-17 

21. péntek: Szent Máté apostol és evangélista Ef 4,1-7.11-13   Zsolt 18  Mt 9,9-13 

23. vasárnap: Évközi 25. vasárnap Bölcs 2,12.17-20   Zsolt 53 Jak 3,16-4,3     Mk 
9,30-37 

26. szerda: 25. évközi hét szerda Péld 30,5-9   Zsolt 118  Lk 9,1-6 
Választható emléknap : Szent Kozma és Damján vértanúk 

29. szombat: Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok 
Dán 7,9-10.13-14   Zsolt 137  Jel 12,7-12a   Jn 1,47-51 

30. vasárnap: Évközi 26. vasárnap 
Szám 11,25-29   Zsolt 18 Jak 5,1-6     Mk 9,38-43.45.47-48 

 

Katolikus kislexikon 
ambroziánusok: Szt Ambrus nevét viselő férfi szerzetesi kongregációk. - 1. Szt 

Ambrus testvérei: a 14. sz: Milánóban alapította A. Crivelli, A. Pietrasanta és 
A. Besozzi. A közösségben ap. életmódot folytató remetéket Apostoli 

Testvéreknek v. Apostoltestvéreknek is nevezték. 1375: az ágostonos regulát 
és az →ambrozián liturgiát követő ~ p. jóváhagyást nyertek. 1441: a kisebb 
társulatok Szt Ambrus Testvéreinek Kongregációja néven egyesültek. 1606: p. 
jóváhagyást nyertek, de gyors hanyatlásuk miatt 1646: a p. a kongr-t 
föloszlatta. Egykori főktoruk, Recanati zarándokhellyé lett. – 

adoráció, adoratio (a lat. ad os, 'szájhoz'-ból, gör. proszkünészisz): 
istentiszteletet kifejező szertartás és testmozdulat. - 1. a perzsák leborultak, 
megcsókolták a földet, az istenség lábát és kezét. - 2. a gör-róm. 
kultúrkörben egy istenszobor v. sír üdvözlése. Alapformája: rendszerint 
fedett fejjel az összefogott hüvelyk- és mutatóujjat a szájhoz emelték és 
csókot dobtak. A másik kézzel megérintették a tárgyat. K-i hatásra a 
császárok ~ja: lábhoz borulás a térd átölelésével (vö. Magdolna ~ja: Mt 

28,9). - 3. képtípus, melyen a Bold. Szűz Mária imádva térdel a jászolban 
fekvő Kisded előtt. →imádság ** 

adventisták: az USA-ban a 19. sz: keletkezett protestáns, eszkatologikus 
szekta. - William Miller, aki eredetileg farmer volt, s 1833-tól baptista 
prédikátor, a Dán 8,14 alapján 1843, majd 1844. III. 21-re, végül a Mt 25,1-6 
alapján X. 22-re hirdette meg Krisztus 2. eljövetelét. Az emberi lélek 
természetes halhatatlanságát tanítva 200 prédikátort és mintegy 50.000 
hívőt vonzott maga köré. 1845. I: kizárták a bapt. szabadegyházból. Halála 
(1849) után követői újabb szektákra szakadtak. 1861: alakult meg az 

Advent Christian Church, melynek hívei azt vallják, hogy az istentelenek a 
halálban elalszanak, s az 1000 éves uralom végén ébrednek fel az örök 
megsemmisülésre. A közülük 1864: kivált Life and Advent Union csoport 
szerint a gonoszok megsemmisülése már a halálkor megtörténik. Miller 
követői, akik First-day Adventists-nek nevezik magukat,jelentéktelen 
csoporttá zsugorodtak, s csak az USA K-i államaiban maradtak fenn. 
Nagyobb jelentőségre a →Hetednapi Adventisták tettek szert. (Mo-on 
→Magyarországi Hetednapi Adventista Egyház.) ** 

advocatus diaboli (lat. 'az ördög ügyvédje'): a boldoggá és szentté 
avatási perek egyik ügyvédjének népies neve. - Valójában a promotor fidei, 
kinek az a feladata, hogy az eljárás alapossága érdekében minden 
lehetséges ellenvetést fölhozzon a boldoggá v. sztté avatás ellen. Vele 
szemben áll az advocatus Dei, 'Isten ügyvédje', aki a kérelmezőt képviseli 
és elő akarja mozdítani az ügyet. ** 

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-09-02
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-09-02
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-09-02#zsoltar
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-09-02#masodikolv
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-09-02#evangelium
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-09-03
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-09-03#masodikolv
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-09-03#masodikzsoltar
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-09-03#evangelium
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-09-03
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-09-05
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-09-05#masodikolv
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-09-05#masodikzsoltar
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-09-05#evangelium
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-09-05
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-09-07
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-09-07
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-09-07
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-09-07#zsoltar
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-09-07#evangelium
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-09-08
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-09-08
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-09-08#zsoltar
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-09-08#masodikolv
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-09-08#evangelium
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-09-09
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-09-09
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-09-09#zsoltar
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-09-09#masodikolv
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-09-09#evangelium
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-09-12
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