
Miserend 

m= mise, i= igeliturgia, b= bűnbánati liturgia 

szeptember 21. 17.00 Liget b 

szeptember 23. 08.00 Felsőmindszent m 

szeptember 23. 08.00 Kovácsszénája i 

szeptember 23. 09.30 Magyarszék m 

szeptember 23. 09.30 Bános m 

szeptember 23. 09.30 Mecsekpölöske i 
szeptember 23. 11.00 Abaliget m 

szeptember 23. 11.00 Magyarhertelend i 
szeptember 28. 17.00 Barátúr b 

szeptember 29. 16.00 Egyházbér m 

szeptember 30. 08.00 Bakóca m 

szeptember 30. 09.30 Magyarszék, búcsú m 

szeptember 30. 09.30 Mecsekszakál m 

szeptember 30. 11.00 Magyarhertelend m 

szeptember 30. 11.00 Abaliget i 
 

Szentmiséken főtisztelendő Máger Róbert iroda-
igazgató-helyettes úrral és Rosner Zsolt plébános-
sal, igeliturgiákon Hóbár Csaba abaligeti és Aszta-
los Gábor mindszentgodisai lelkipásztori munka-
társsal, valamint Lőrincz Péterrel találkozhatnak. 
A Kármelita Kolostorban hétköznap 8 órakor, 
vasár- és ünnepnapokon 11 órakor van szentmise. 
A pénteki bűnbánati liturgiákon szentségimádás 
keretében gyónási lehetőséget biztosít Rosner 
Zsolt plébános. Elsőpénteken Mecsekrákoson 
bencés vesperást is imádkozunk. 
Szerdánként Abaligeten 6-7 h között csendes 
imádság van a templomban az iskoláért. Magyar-

hertelenden 17 órakor bencés vesperást imádko-
zunk. 18 órakor Magyarszéken Bibliakört tartunk. 

Miserend 

m= mise, i= igeliturgia, b= bűnbánati liturgia 

szeptember 1. 18.00 Liget m 

szeptember 2. 08.00 Kisbeszterce m 

szeptember 2. 08.00 Barátúr i 

szeptember 2. 09.30 Magyarszék m 

szeptember 2. 09.30 Mecsekrákos m 

szeptember 2. 09.30 Godisa i 

szeptember 2. 11.00 Abaliget m 

szeptember 2. 11.00 Magyarhertelend i 
szeptember 3. 09.30 Abaliget, Veni Sancte m 

szeptember 7. 18.00 Mecsekrákos b 

szeptember 8. 18.00 Husztót m 

szeptember 9. 08.00 Barátúr m 

szeptember 9. 08.00 Felsőmindszent i 
szeptember 9. 09.30 Magyarszék, Veni Sancte m 

szeptember 9. 09.30 Mecsekpölöske m 

szeptember 9. 09.30 Orfű i 

szeptember 9. 11.00 Abaliget m 

szeptember 9. 11.00 Magyarhertelend i 
szeptember 14. 17.00 Magyarhertelend b 

szeptember 15. 11.00 Egyházbér, búcsú m 

szeptember 16. 08.00 Bakóca m 

szeptember 16. 09.30 Magyarszék m 

szeptember 16. 09.30 Godisa, búcsú, Veni Sancte m 

szeptember 16. 09.30 Tekeres i 
szeptember 16. 11.00 Magyarhertelend, búcsú m 

szeptember 16. 11.00 Abaliget i 
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Hitoktatás – újra itt van! 
A hitoktatás szeptemberben az iskolai tanítással 
újra a figyelem középpontjába kerül. A szó görög 
eredetijéből képzett katekézis több, mint oktatás: 
a hívők bevezetését jelenti a keresztény élet egé-
szébe a keresztény tanítás rendszeres átadásával. 
Ebben a nevelő célzatú tevékenységben a hitok-
tató személyének elkötelezettsége, hitelessége 
döntő jelentőségű, hiszen a tanítás ideje alatt be 
akarja vezetni tanítványait egy hívő életstílusba 
az Egyház intézményi keretei között.  
Mindannyian, édesapák és édesanyák, nagyma-
mák és nagypapák ilyen értelemben hitoktatók 
vagyunk, és a ránk bízott gyermekeket szavaink-
kal és életpéldánkkal vezetjük be a Jézus Krisz-
tussal való boldog barátságba. 
Ebben segítenek bennünket egyházközségünk 
hitoktatói, lelkipásztori munkatársai. Ők terem-
tik meg azokat az alkalmakat, amikor szülőként, 
nagyszülőként gyermekeinkkel beszélgetve és 
játszva megoszthatjuk élményeinket a Krisztus-
sal megélt örömteli mindennapokról. 
Szeretnénk ilyen találkozásokat megélni minden, 
a településeinken élő keresztény családdal. Ezért 
kérjük családjainkat, hogy legyünk együtt a gyer-
mekekkel imádságban, játékban, kirándulások 
során, hogy átélhessük közösen Isten közelségét. 
Szülők-nevelők-gyerekek: ez a nyerő hármas. 
Szeptember van: újra itt van ez a nagy csapat! 
Dolgozzunk együtt gyermekeink boldogságáért! 

Rosner Zsolt plébános  



   Mit tegyünk, hogy gyerekeink szívesen 
járjanak templomba? 
Először is: jöjjünk el mi is. Még ha tagadják is a 
fiatalok, azért csak bennünket másolnak. 
Másodszor: ne féljünk megmutatni előttük, hogy 
mi is tanuljuk a keresztény életet: más keresz-
tényként élni 10 évesen és 35 évesen, és mindket-
tőt tanulni kell. Bátran kérdezzük meg, ha vala-
mit nem tudunk. 
Harmadszor: vágjak jó képet a dologhoz. Ismer-
kedjem, beszélgessek a templomba járókkal. Ha 
érdeklődöm mások iránt, akkor otthonosan moz-
gok majd a számomra még idegen szokásokban. 

Milyen az életadó közösség? 
Szeretetteljes. Ha van egy csapat, akik összejár-
nak, és már szeretik egymást, ők egy padba fog-
nak ülni a templomban. És ha már van egy pad, 
ami tele van, akkor a többiek is könnyebben jön-
nek közelebb. 
Közösségi. Odatartozónak érezzük magunkat, a 
mi közösségünk, nem pedig egy szolgáltatóház. 
Hívő. Amikor kimondom, hogy hiszek, akkor 
igazából azt mondom, hogy bízom. Az igazi kö-
zösség hívő, és mindenki személyes istenkap-
csolatra törekszik, ezért érzi igazán sajátjának a 
missziós küldetést. 
Evangelizáló. Ha valaki találkozik Jézus Krisz-
tussal, olyan öröm tölti be a szívét, amit nem tud 
magában tartani. Egész egyszerűen meg kell 
osztani mindenkivel. Az örömhír gyorsan terjed. 
Imádkozó. Mindennek az alapja az imádság, mert 
az imádság nem más, mint kapcsolat Istennel. Ez 
mindenkinek személyes ügye kell, hogy legyen. 
Fontos, hogy tudjunk egymásért is imádkozni. 
Nagylelkű. Adakozó. A hívek érezzék a saját-
juknak, otthonuknak az egyházközséget. Ha lát-
ják, mire fordítják a pénzüket, akkor szívesen 
adakoznak. 
Szolgáló. Aki sajátjának érzi az egyházközséget, 
abban szolgálatot is vállal. Érdemes mindenkit a 
karizmájának megfelelő közösségi szolgálatba 
bevonni.          Részlet Fábry Kornél atya írásából 
(NEKtek! Veletek! – II. előkészületi év ötletfüzete) 

Mit kell tenni szentségimádás alatt? 
Itt vagy, hogy imádkozz és Jézussal találkozz az 
eucharisztikus jelenlétben. Lépj most be szíved 
legbensőbb szobájába, a személyes találkozás 
szentélyébe! Kérd a Szentlelket, hogy vezetőd és 
lelki mestered legyen. Jöjj, Szentlélek, és taníts 
imádkozni! 
Csend van kívül-belül. A külső zajok, hangok tá-
vol kerültek, elhalkultak. Teremtsd meg a csen-
det bensődben is! A fejedben zakatolhatnak a 
gondolatok, a rád nehezedő gondok, félelmeid, 
kérdéseid, problémáid, melyekre megoldást ke-
resel. Benned nyüzsöghetnek terveid, feladataid, 
vágyaid, melyeknek beteljesítésére törekszel. Ön-
magaddal és másokkal folytatott párbeszédektől 
lehet hangos belső világod. 
A lelkedben lévő zsongás nem segít az imádság-
ban. Add oda Jézusnak – még ha nem is vagy 
kész mindent egészen Őrá bízni –, legalább az 
imádság ideje alatt engedd, hogy kezébe vegye, 
magához ölelje, őrizze, gyógyítsa mindazt, aki 
vagy, és ami hozzád tartozik (gondolat, érzelem, 
emlék, vágy, kapcsolat). Az imádság ideje alatt 
bízd magad Istenre, aki a Szeretet. 
Nézz rá Jézusra! Hagyd most szóhoz jutni a Szí-
vedet és szeresd Őt, aki téged már előbb, elsőként 
szeretett. 
Hallgass oda minden szóra, amit mondasz, vagy 
olvasol! Nem a mennyiség a fontos. Aktuális élet-
helyzetedhez illő rövid imával is fordulhatsz az 
Úr felé. Ismételgesd magadban, lassan, gyengé-
den, addig, amíg egészen a te imáddá, a te sóhaj-
tásoddá, a te szívdobbanásoddá nem válik: 
„Uram Jézus, Isten Fia, könyörülj rajtam!”, „Jézus 
Szíve, bízom benned!”, „Atyám, a te kezedbe helyezem 
magam!”, „Jézusom, a tiéd vagyok!”, „Jézus, szeret-
lek!”, „Jézusom, bízom benned!”, „Jézus Krisztus!”, 
„Jézus!” 

ismeretlen szerző 

 Hittanos találkozások 
Abaligeten bérmálásra készülnek a fiatalok már 
egy éve. Készületüket bérmálkozói lelkigyakor-
lat koronázza meg 2018. augusztus 30-31-én. 
Szeptember 2-án vasárnap bérmálkozóink be-
mutatkoznak a 11 órai abaligeti szentmisében, 
tanúságot téve elköteleződésükről. 
A fiatalokat ifjúsági hittanra hívjuk szept. 14-től 
kéthetente a magyarszéki plébániára péntek este 7-
re. Az utazásban segítségükre vagyunk. 
Az elsőáldozásra való felkészítés a már két éve 
hittanra járók iskolai hittanóráit egészíti ki a ma-
gyarszéki plébánia épületében. Ezekre az alkal-
makra várjuk iskoláink legalább harmadik osz-
tályt megkezdett hittanosait szüleikkel együtt 
félévente három szombaton másfél órára, hogy 
hatékonyan segíthessük az otthoni készületet az 
elsőáldozásra. Az időpontok: 2018.09.15, 11.17, 
12.08, 2019.01.19, 03.09, 04.27. 
A felkészítéssel kapcsolatos kérdéseikre szeret-
nénk válaszolni az elsőáldozói szülői értekezle-
teken, melyeket szeptemberben tartunk az isko-
lákban az intézménnyel egyeztett időpontban. 
Ezeken a kirándulásokról és más családos prog-
ramjainkról is tájékoztatást adunk. 
Felnőtteknek is tartunk felkészítést az elsőáldo-
zásra, bérmálásra péntekenként kéthetente, 
ahogy van rá igény. 

Hasznos tudnivalók 
Augusztus elsejétől a plébániát az újság fejlécé-
ben megadott telefonszámokon érik el. A mobil-
számot valamelyik munkatársunk veszi fel, a 
vezetékes számon üzenetet hagyhatnak. Legké-
sőbb a következő munkanapon visszahívjuk, 
hogy segítségükre lehessünk. Irodai ügyintézést 
előzetes telefonos egyeztetés alapján végzünk. 

Temetési ügyintézés 
A gyászban szeretnénk méltósággal kísérni gyá-
szoló testvéreinket. Az adatok egyeztetését Hó-
bár Csaba vagy Asztalos Gábor lelkipásztori 
munkatárs, a gyászbeszélgetést és a temetést H-
Sze Hóbár Csaba, Cs-Szo Rosner Zsolt végzi. Ke-
ressenek bennünket bizalommal! 


