Hirdetések

2017. szeptember 17.

v Szeptember 24-én, vasárnap
délelőtt 10 órától tartjuk templomunk búcsúját, melynek
szónoka a soltvadkerti születésű SzakácS Tibor atya lesz. Az
ünnepi szentmise előtt két plakett kerül felhelyezésre a bejárati kapura. Szeretettel várunk mindenkit.

„én minden tartozásodat elengedtem neked”

XV. évfolyam v 27. (642.) szám

v A Szent Gellért ifjúsági nap
plakátját a hirdető táblára kitettük, az érdeklődők itt megnézhetik a nap programját.

Jézus példabeszéde teljes mértékben összhangban van a Sirák fia tanításával és a
Miatyánk közismert sorával. A vétkesnek
mindig (=hetvenszer hétszer) meg kell bocsátani a másoktól elszenvedett sérelmeket,
méghozzá szívből. Azért, mert Isten és az
ember között is ilyen a kapcsolat. Ráadásul
Ő jóval többet enged el: mindent (= tízezer
talentum), szemben a mi bűneinkkel (= száz
dénár). Ez a két összeg kb. Nagy Heródes 10
évi jövedelmének és egy szolga napi bérének
felelt meg. A történet arra is rávilágít: földi
tetteinknek túlvilági következményei vannak. Az ÓSz-i istenképnek megfelelő elszámoltatás mellett azonban megjelenik a
szerető Atya alakja. Az Úr joggal várja el,
hogy gyermekei utánozzák magatartását.
Ám ezzel a mi életünket könnyíti meg,
hiszen egy közösség csak akkor működik jól,
ha az igazságossághoz szeretet társul, az
önzést legyőzi a türelem s a harag helyett a
megbocsátás uralkodik!
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Sir 27,30-28,7

bocsásd meg a másik embernek,
ha vétett, imádkozzál, és neked is
megbocsátják vétked. A düh és a
harag egyaránt utálatos, csak az
ragaszkodik hozzá, aki bűnös.
Aki bosszút áll, azon bosszút áll
az Úr is, kemény számadást tart
vele bűneiért. bocsáss meg a
másik embernek, ha vétett, imád kozzál, és neked is megbocsátják
vétked.
Aki más emberre konokul haragszik, hogy keres istennél gyógyulást magának?
Aki nem könyörül meg embertársán, a saját bűneiért hogyan imádkozik? Jóllehet ő csak ember, kitart a haragban, és ugyanakkor
bocsánatot kér istentől?! – hát az ő
bűneiért ki ad elégtételt?
Gondolj a végső dolgokra, hagyd
a gyűlölködést, gondolj halálodra,
s tartsd meg a parancsokat.
Gondolj a törvényre, ne gyűlöld
embertársadat, gondolj az istennel kötött szövetségre, s nézd el a
sértést.

válaSzoS zSolTár
zsolt 102

Irgalmas a mi Urunk, Istenünk:
könyörületre hajlik szíve.

Szentlecke

róm 14,7-9

testvéreim!
egyikünk sem él csak önmagának, és egyikünk sem hal meg
csak önmagának. Amíg élünk,
istennek élünk, és ha meghalunk,
istennek halunk meg. tehát akár
élünk, akár meghalunk, mindig az
Úréi vagyunk. Krisztus ugyanis
azért halt meg és azért támadt fel,
hogy mind a holtaknak, mind az
élőknek Ura legyen.

alleluja

jézus mondja:
„Új parancsot adok nektek,
szeressétek egymást, amint
én szeretlek titeket.”
(jn 13, 34)

alleluja

evangélium

Mt 18,21-35

Abban az időben:
Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: „Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? talán hétszer?”
Jézus így felelt: „Nem mondom,
hogy hétszer, hanem hetvenszer
hétszer!

A mennyek országa olyan, mint
amikor egy király el akart számolni
szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki tízezer talentummal tartozott. mivel nem volt
miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a
gyermekeit, és mindenét, amije csak
van, és így törlessze adósságát. De a
szolga leborult előtte és úgy kérlelte:
»légy türelmes irántam, mindent
megfizetek!« Az úr szíve megesett a
szolgán: szabadon bocsátotta őt, sőt
még az adósságát is elengedte.
A szolga kiment, és találkozott
egyik szolgatársával, aki neki száz
dénárral tartozott. elkapta és fojtogatni kezdte: »Add meg, amivel tartozol!« Szolgatársa térdrehullott
előtte és kérlelte: »légy türelmes
irántam, mindent megfizetek!« De ő
nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti
tartozását.
Szolgatársai látták a történteket.
elmentek és elbeszélték uruknak.
Az úr akkor magához hivatta őt, és
így szólt hozzá: »te gonosz szolga!
Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem
kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én
megkönyörültem rajtad?« És az úr
nagy haraggal átadta őt az őröknek,
míg meg nem fizet mindent, amivel
tartozik.
Az én mennyei Atyám is így tesz
veletek, ha tiszta szívből meg nem
bocsát mindegyiktek a testvérének.”

