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v Szeretettel várjuk az óvodás és
általános iskolás korú gyerekeket
plébániai hitoktatásra. Az időpontot
egyeztetés után jelöljük ki. Érdeklődni zólyomi Norbert hittan tanárnál
vagy az irodában lehet.

„Ha testvéred
ellened...”

XV. évfolyam v 26. (641.) szám

v Szeptember 15-én, pénteken tartja a
nyári szünet utáni első találkozóját a
Gyertyaláng csoport. Szeretettel várjuk a volt tagokat és azokat az érdeklődő felnőtteket is, akik szívesen
beszélgetnek a hit kérdéseiről és
szeretnének ebbe a közösségbe tartozni. mivel ezen a napon ünnepeljük a Fájdalmas Anya ünnepét, aki
teheti szentmisére is jöjjön el.
v Szeptember 17-én, vasárnap délután fél öttől karitász gyűlés lesz.
minden önkéntes megjelenésére
számítunk.

v Szeptember 24-én, vasárnap délelőtt
10 órától tartjuk templomunk búcsúját. Az ünnepi szentmise előtt két
plakett kerül felhelyezésre a bejárati
kapura. Szeretettel várunk mindenkit.

vétkezik

A civil közösségekban inkább a függetlenség és
a be nem avatkozás szempontjai vezetik az
embereket. A félreértett személyi szabadság
szentsége olyan erős lett, hogy az egyének
nehezen tudnak elviselni mindenféle beavatkozást az életükbe. Még kevésbé tolerálják a
hibáikra való figyelmeztetést. Hovatovább már
ez a gyakorlat az antiszociális embertípus tömeges méretű kitermeléséhez vezet. Mindenki
úgy védi a szabadságát, mint ha magánya
várába való visszavonulás az emberi kiteljesedés legfőbb feltétele lenne. Ez a szöveg olyan
környezetben született, ahol az emberek testvérnek tekintették egymást, és egymásról a jóindulatot és nem az ellenséges magatartást feltételezték. Ezért ennek a gyógyító beszélgetés
sorozatnak az alkalmazása manapság még
nagyobb körültekintést igényel. Csak akkor
van esélyünk arra, hogy intervenciónk sikeres
lesz, ha az érintett maga tapasztalja a jóindulatunkat, amelyet értékesebbnek tart, mint
a beszélgetés okozta fájdalmat.
Dr. beNyiK GyÖrGy
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olvasmány

ez 33,7-10

Az Úr ezt a szózatot intézte
ezekiel prófétához:
„emberfia, őrnek állítottalak izrael háza mellé, hogy
halld számból szavaimat és
közvetítsd üzeneteimet. Ha
azt mondom az istentelennek: »istentelen, meg kell
halnod,« és te nem teszel
semmit, hogy az istentelent
visszatérítsd útjáról, az istentelen meghal ugyan vétke miatt, de vérét tőled kérem számon. Ha ellenben
meginted az istentelent,
hogy hagyjon fel életmódjával és térjen meg, de nem
tér le útjáról, meghal ugyan
gonoszsága miatt, de te
megmented életedet.”
válASzoS zSoltár
zsolt 94

Bár hallgatnátok ma
Isten szavára: „Népem,
ne légy kemény szívű.”

Szentlecke

róm 13,8-10

testvéreim!
Ne tartozzatok senkinek
semmivel, csak kölcsönös
szeretettel! mert aki a másikat szereti, teljesíti a többi
parancsot is. Hiszen a parancsok: „Ne ölj, ne törj
házasságot, ne lopj, a másét
ne kívánd'', és ami egyéb
parancs még van, ebben az
egyben foglalható össze:
„Szeresd felebarátodat, mint
önmagadat!”
A szeretet nem tesz
rosszat felebarátjának, mert
a törvény teljessége a szeretet.
AllelujA

isten Krisztusban
kiengesztelődött a világgal,
és ránk bízta a
kiengesztelődés igéjét.
(2Kor 5,19)

AllelujA

evangélium

mt 18,15-20

Abban az időben Jézus így
szólt apostolaihoz:
„Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt
négyszemközt. Ha hallgat rád,
megnyerted testvéredet. Ha
azonban nem hallgat rád,
vigyél magaddal egy vagy két
társat, hogy »kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem
hallgat, mondd meg a hívek
közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd
úgy, mintha pogány volna vagy
vámos.
bizony mondom nektek:
Amit megköttök a földön, meg
lesz kötve a mennyben is; és
amit feloldotok a földön, fel
lesz oldva a mennyben is.
És bizony mondom nektek:
Ha ketten közületek valamiben
egyetértenek a földön és úgy
kérik, megkapják azt mennyei
Atyámtól. mert ahol ketten
vagy hárman összejönnek az én
nevemben, ott vagyok közöttük.”

