Hirdetések

2017. június 25.

v A nyári hónapok beköszöntével – az elmúlt évekhez
hasonlóan – csökkent a plébánia bevétele, melynek következtében a egyházközségünk
fenntartása labilissá vált. ezért
kérjük a kedves híveket, aki
teheti, fizesse be az egyházi
hozzájárulását. megértő támogatásukat ezúton is köszönjük.

„Ne féljetek!”

v a Szőlő-levél a jövő
héttől nyári szünetet tart. legközelebb szeptemberben fog
megjelenni.

XV. évfolyam v 25. (640.) szám

v A Nyugdíjas Klub nyári
szünet előtti utolsó összejövetele június 30-án, pénteken
lesz a Közösségi Házban,
kivételesen délután 5 órakor.
Korom IloNa tanárnő vetített
képekkel illusztrált beszámolót
tart az óbudai kirándulásról.
minden nyugdíjas társunkat
szeretettel várjuk.

Jézus nem fanatizálni akarja a tömegeket,
hanem a félelem ellenszeréül az evangéliumban való hitet, az isteni gondviselésbe
vetett hitet adja nekik. Itt nem a tanításáról van szó csupán, hanem a tanítása
hatásáról azokban, akik befogadták. Arról
a hitről van itt szó, amelyet a zsoltáros is
megfogalmazott: „Bár a halál völgyében
járok, nem félek a gonosztól, hisz velem
vagy.” (Zsolt 23,4) Amikor hitetlenséggel, vagy a rafinált módon felkeltett félelemmel megfosztjuk magunkat a gondoskodó Isten jelenlétének érzésétől, hihetetlen merényletet követünk el önmagunk
ellen. Persze az, aki egész életében nem
foglalkozott az Istennel és saját életét építette Isten nélkül, az a félelem és a pánik
óráiban nem biztos, hogy képes lesz hinni
abban, hogy az Isten vele van. A szívbéli
hit biztonságot ad, a halott hit, vagy a
hitetlenség a félelem bugyraival ismertet
meg bennünket, akár most, de halálunk
óráján biztosan.
Dr. beNyiK GyÖrGy
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olvasmány

jer 20,10-13

Jeremiás próféta így panaszkodik
szenvedése idején:
Hallom sokak gyalázkodását:
„rettegés mindenütt!
Jelentsétek föl! Följelentjük!”
még azok is, akik barátaim voltak,
bukásomra lestek:
„Hátha valamiképp tőrbe csalhatnánk, legyőzhetnénk,
és bosszút állhatnánk rajta.”
De az Úr, mint hős harcos,
mellettem áll.
ellenfeleim meginognak, s nem
bírnak velem,
szégyent vallnak és elbuknak.
Örökké tartó, soha el nem múló
gyalázatban lesz részük.
te pedig, Seregek Ura,
igazságos bíró,
aki a vesék és szívek
vizsgálója vagy,
engedd, hadd lássam,
miként állsz rajtuk bosszút,
mert eléd tártam ügyemet.
Énekeljetek az Úrnak!
Dicsőítsétek az Urat,
mert kiszabadította a szegénynek
lelkét a gonoszok kezéből.

válaSzoS zSolTár
zsolt 68

Uram, hallgass meg engem,
nagy irgalmasságod szerint.

A gyalázatot érted viselem,
arcomat érted borítja szégyen.
Testvéreim előtt idegenné lettem,
anyám fiai sem ismernek reám.
A házadért való buzgóság emészt engem,
rám hull a gyalázat, ha téged gyaláznak.
De én hozzád imádkozom, Uram,
kegyelmed idején, Istenem.
Mérhetetlen jóságodban hallgass meg,
hűséged szerint segíts rajtam.
Hallgass meg, Uram, hisz kegyelmed jóságos,
irgalmad bőségében tekints reám.
Az alázatosak látják ezt és örülnek,
keressétek Istent, és szívetek újra éled.
Mert az Úr meghallgat minden szegényt,
és foglyait nem hagyja magukra.
Dicsérje őt az ég, a föld és a tenger,
és bennük minden élőlény.

Szentlecke

róm 5,12-15

testvéreim! A bűn egy ember
által lépett a világba, és a bűn következményeként a halál. Így a
halál minden ember osztályrésze
lett, mert mindnyájan bűnbe
estek.
Volt a világon bűn a mózesi
törvény előtt is, de a bűn, ha
nincs törvény, nem számít bűnnek. Ám a halál mégis uralkodott
Ádámtól mózesig azokon is, akik
nem vétkeztek mint Ádám, aki
az eljövendőnek előképe.
A kegyelem hatása azonban
nem olyan, mint a bűnbeesésé.
mert ha egynek bűnbeesése miatt
sokan meghaltak, isten kegyelme
és az egy embernek, Jézus Krisztusnak irgalmából nyert ajándék
még inkább kiárad sokakra.

alleluja

az igazság lelke majd
tanúságot tesz rólam, mondja
az Úr, és ti is tanúságot
tesztek rólam.
(jn 15, 26b és 27a)

alleluja
evangélium

mt 10,26-33

Abban az időben Jézus ezt mondta
apostolainak:
Ne féljetek az emberektől! Nincs
rejtett dolog, amelyre fény ne derülne,
sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit
én sötétben mondok nektek, azt ti
mondjátok el világosban: és amit fülbe
súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön!
És ne féljetek azoktól, akik a testet
megölik, de a lelket nem tudják megölni. inkább attól féljetek, aki a lelket
is, a testet is a pokolba taszíthatja.
egy fillérért ugye két verebet
adnak? És mégsem hull a földre egy se
közülük Atyátok tudta nélkül? Nektek
pedig minden szál hajatokat számon
tartják! Ne féljetek hát: sokkal többet
értek ti a verebeknél!
Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám
előtt, aki a mennyekben van. De ha
valaki megtagad engem az emberek
előtt, én is megtagadom őt Atyám
előtt, aki a mennyekben van.

