2017. szeptember 24.

v A Nyugdíjas Klub következő
foglalkozása szeptember 29-én
pénteken 10 órakor lesz a Közösségi Házban. Meghívott előadó: PálMAi CsAbA gyógytornász, aki „biztonságosan
mozogni idős korban” címmel
tart előadást. Minden nyugdíjas
társunkat szeretettel várunk.

v szeptember 30-án, szombaton szegeden zárul az országos
Jerikó zarándoklat, melynek
részletes programja a faliújságon olvasható.

v Október 1-én a délelőtti
szentmisén terményáldás lesz.
Kérjük a híveket, hogy hozzanak otthon termelt zöldséget,
gyümölcsöt, takarmányt, hogy
hálát adhassunk, illetve kérjük
isten áldását a jövőbeli termésért.

v Megjelent a szőlőfürt ünnepi
dupla száma, melynek önköltségi ára 250.- Ft. Vigyünk belőle
ismerőseinknek, rokonainknak.

„úgy látszott, hogy meghaltak”

S hogy a nagy nap jő ragyogva,
szentmisét megy mondani.
Halálunknak lesz a napja,
reméységgel hirdeti:
krisztusi hit diadalma
általuk fog fényleni.
Szól: „Ma minket égi Bárány
asztalának étke vár.”
Vad tömeg ront rá gorombán,
hősi lelke bátran áll,
míg csak életét durva sziklán
ki nem oltja a halál.

(Részlet a reggeli dicséret himnuszából)

XV. évfolyam v 28. (643.) szám

Hirdetések

Amikor egy értékes ember távozik közülünk, szinte ösztönösen sajnálkozásba
merülünk, mert a halál számunkra a
balsorsot jelenti. saját életünk vége
pedig valahogy a teljes megsemmisülést. Gondolunk-e ilyenkor azokra a
bizonyos esztelenekre, akiket a bölcsesség könyve említ? Eszünkbe jutnak-e
a szent Gellért ellenségeihez hasonló
emberek? Mert ha a halált csupán a fent
említett módon értelmezzük, bizony mi
sem vagyunk náluk különbbek. Amikor
egy kis verébre pillantunk, felcsendülnek-e bennünk Jézus szavai, az emberi
élet értékéről szóló tanítása? Gondolunk-e földi létünk befejezésére, amikor
kényszeredetten hallgatunk istenbe
vetett hitünkről, netán hátat fordítunk
Neki? Foglalkozunk-e egyáltalán a halálunk utáni jövőnkkel, vagy csak mindennapos gondjainkba merülünk túlélő
harcunk közepette?
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Olvasmány

bölcs 3,1-9

Így szól az örök bölcsesség: Az
igazak lelke isten kezében van, és a
halál kínja nem érheti őket.
Az esztelenek szemében úgy látszott, hogy meghaltak; a világból
való távozásukat balsorsnak vélték,
elmenetelüket megsemmisülésnek.
Ők azonban békességben vannak.
Mert ha az emberek szemében szenvedtek is, a reményük tele volt halhatatlansággal. Kevés fenyítés után
nagy jótéteményekben részesülnek,
mert isten próbára tette és magához
méltónak találta őket. Mint aranyat a
kohóban, megvizsgálta és elfogadta
őket egészen elégő áldozatul.
Az (utolsó) ítélet idején majd felragyognak, és olyanok lesznek, mint
a szikra, amely a tarlón tovaharapódzik. Nemzetek fölött ítélkeznek
majd és népeken uralkodnak: és az
Úr lesz a királyuk mindörökre. Akik
benne bíztak, akkor majd megismerik az igazságot, és akik hűségesek voltak, szeretetben nála maradnak, mert kegyelem és irgalom lesz
választottainak osztályrésze.

válaSzoS zSoltár
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Akik könnyek között vetnek,
majd ujjongva aratnak.

szentlecke

Róm 8,31b-39

Testvéreim!
Ha isten velünk, ki ellenünk?
Aki saját Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul
adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki
emel vádat isten választottai
ellen? isten, aki a megigazulást
adta? Ki ítél el? Krisztus Jézus,
aki meghalt, sőt fel is támadt, és
az isten jobbján közbenjár értünk?
Ki szakíthat el bennünket
Krisztus szeretetétől? Nyomor
vagy szükség? Üldöztetés vagy
éhínség, ruhátlanság, életveszély
vagy kard? Amint meg van írva:
Minket minden időben teérted
irtanak,
s vágójuhok módjára tartanak.
De mindezeken diadalmaskodunk őáltala, aki szeret minket.
biztos vagyok ugyanis benne,
hogy sem halál, sem élet, sem
angyalok, sem fejedelemségek,
sem jelenvalók, sem eljövendők,
sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb
teremtmény el nem szakíthat
bennünket isten szeretetétől,
amely Krisztus Jézusban, a mi
urunkban van.

AllEluJA

boldog, aki a ksértést kiállja,
mert miután kiállta a próbát,
elnyeri az örök élet koronáját.
(Jak 1,12)

AllEluJA

Evangélium

Mt 10,28-33

Abban az időben Jézus ezt
mondta apostolainak:
Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, 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.

