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v Októberben, minden nap a
szentmisék előtt este fél 6-tól közösen imádkozzuk el a Rózsafüzért, kivéve kedden, amikor a vesperás miatt 17 órakor kezdjük az
imádságot.

v A Nyugdíjas Klub következő
foglalkozása október 26-án (csütörtökön) 10 órakor lesz a Közösségi
Házban. meghívott előadó DR.
BaRNa GáBoR néprajzkutató,
egyetemi tanár, aki a magyar
búcsújáró helyekről fog vetítéssel
egybekötött előadást tartani.
mindenkit szeretettel várunk.

v A Karolina általános Iskola
játszódélutánt szervez az iskola
iránt érdeklődő nagycsoportos
gyermekeknek és szüleinek. A
programok plakátját a hirdetőtáblára kihelyeztük.

James Tissot: Az adópénz (1890 k.)

v A mai gyűjtésünket a missziók
javára küldjük el.

v Szeretnénk felhívni a kedves
hívek figyelmét, hogy a téli időszámítás október 29-én, jövő vasárnap hajnalban kezdődik, az órákat egy órával vissza kell állítani.

XV. évfolyam v 32. (647.) szám

„Kinek a képe ... ez?”

A csavaros észjárású farizeusok álnok
kérdésére Jézus visszakérdezése az igazi
válasz, mely megmutatja isteni bölcsességét. Nem igennel vagy nemmel
felel, hiszen mindkét esetben támadható
lenne, hanem a teremtés rendjére hívja
fel a figyelmet. Minden ember Isten képmása, így a császárt sem illeti meg olyan
tisztelet, ami csak a Teremtőnek jár ki. A
bálványimádás minden formája elítélendő! Lényegében az izajási szövegben
olvasható gondolatot viszi tovább: Én
vagyok az Úr, és senki más. Isten az
egész történelem Ura, semmilyen földi
hatalom nem léphet a helyébe. Semmiféle emberek által létrehozott erő nem
veheti át az Ő szerepét. Bár a mindenkori politikai erő hatalmat gyakorolhat
felettünk s alkalmazkodni ugyan lehet és
kell is hozzá, de mindez csakis Isten engedélyével történhet. Mert elsősorban
neki vagyunk alávetve.

Zólyomi Norbert

a Szeged-Tarjánvárosi Plébánia
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ÉVKÖZI
29. VASÁRNAP
Mi s sz ió s
vasárnap

olvasmány

Iz 45,1. 4-6

Az Úr így szól
fölkentjéhez, Küroszhoz,
akinek megfogja jobbját,
hogy színe előtt meghódolásra
bírja a nemzeteket,
és megoldja a királyok
derekán az övet;
hogy megnyissa előtte a kapukat,
és ne maradjon egyetlen
kapu se zárva:
„Szolgámért, Jákobért,
és választottamért, izraelért
szólítottalak neveden.
Dicső nevet adtam neked,
bár nem ismertél.
Én vagyok az Úr, és senki más!
rajtam kívül nincs más isten.
bár nem ismersz,
mégis felövezlek,
hogy napkelettől
napnyugatig megtudják:
rajtam kívül nincsen más.
Én vagyok az Úr, és senki más.”

válaSzoS zSolTáR
zsolt 95

Adjatok az Úrnak dicsőséget,
ismerjétek el hatalmát.

Szentlecke

1 Tessz 1,1-5b

Pál, Szilvánusz és timóteus a
tesszalonikiek egyházának az
Atyaistenben és Urunkban, Jézus
Krisztusban: Kegyelem nektek és
békesség!
mindenkor hálát adunk istennek mindnyájatokért, ahányszor
csak megemlékezünk rólatok
imádságainkban. Szüntelen gondolunk istenünk és Atyánk előtt
tevékeny hitetekre, áldozatos
szeretetetekre és Urunkba, Jézus
Krisztusba vetett szilárd reményetekre.
testvéreim, kiket az Úr szeret!
Jól tudjátok, hogy választottak
vagytok! Hiszen az evangéliumot nem csak szóval hirdettük
köztetek, hanem erővel, Szentlélekkel és mélységes meggyőződéssel!

alleluja

Úgy ragyogjatok, mint
csillagok a mindenségben,
és tartsátok meg
az örök élet igéit.
(vö. Fil 2,15d-16a)

alleluja

evangélium

Mt 22,15-21

Abban az időben:
A farizeusok félrevonultak
és megtanácskozták, hogyan
tudnának belekötni Jézus szavaiba. majd odaküldték hozzá
tanítványaikat és a Heródespártiakat a következő kérdéssel: „mester! tudjuk, hogy
igazat beszélsz, és az isten
útját az igazsághoz híven
tanítod, és nem vagy tekintettel az emberek személyére.
mondd hát meg nekünk, mi a
véleményed: Szabad-e adót
fizetni a császárnak vagy
nem?” De Jézus felismerte gonoszságukat és így szólt hozzájuk: „miért kísértetek, ti
képmutatók! mutassátok csak
meg az adópénzt!” Aztán
megkérdezte tőlük: „Kinek a
képe és a felirata ez?” Azok azt
felelték: „A császáré.” erre ő
így szólt hozzájuk: „Akkor hát
adjátok meg a császárnak, ami
a császáré – az istennek pedig,
ami az istené!” ennek hallatára
elcsodálkoztak, otthagyták őt,
és elmentek.

