Hirdetések

2017. október 29.

v November 1-én, mindenszentek napján az ünnepi szentmise 18 órakor kezdődik. A
szentmise után imaórát tartunk szeretteinkért.

„Mester, melyik a főparancs
a törvényben?”

v November 2-án, csütörtökön,
halottak napján 18 órakor lesz
szentmise.

XV. évfolyam v 33. (648.) szám

v November 3-án, pénteken du.
5 órától a plébániai közösségi
teremben a Rózsafüzér Társulat összejövetele lesz, melyre
minden tagot szeretettel várunk.

Jézus az istenszeretet parancsát nem
választott el az ember szeretetétől. Minden tette, emberbaráti tett volt. A harmadik évezredre elérkezett ember, parancsok nélküli ember. A parancsok
nélküli Éden megvalósítására törekszünk, melyből száműztük az Istent, következésként az első parancsot is. A második helyett pedig bevezettük a demokráciát, a toleranciát és az empátiát. Csak
az a baj, egyre inkább azt érzem, kis istenekként ezt mindannyian a magunk
javára akarjuk kihasználni. A szavak tehát kifordulnak, mert azt kérjük, az én
döntésemet fogadja el mindenki, az én
érzelem világomhoz alkalmazkodjon
mindenki, és az én problémám iránt legyen érzékeny mindenki. Persze az Isten
szeretete helyett váltottunk, csak önmagunkat szeretjük, de azt nagyon.
Dr. beNyiK GyÖrGy

A Szeged-Tarjánvárosi Plébánia
liturgikus vasárnapi lapja
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ÉVKÖZI
30. VASÁRNAP

olvasmány

Kiv 22,20-26

ezt mondja az Úr:
Az idegent ne használd ki és
ne nyomd el, hiszen ti is idegenek voltatok egyiptomban.
Az özvegyet és árvát ne sanyargassátok. Ha sanyargatjátok
őket, s ők hozzám kiáltanak,
meghallom panaszukat, és fellobban haragom. Kard által veszítelek el benneteket, hogy asszonyaitok özvegyek, gyermekeitek
árvák legyenek.
Ha a népemből való szegénynek, aki közötted él, pénzt kölcsönözöl, ne viselkedj vele szemben uzsorás módjára. Ne követelj
tőle kamatot. Ha embertársad
köntösét zálogba veszed, napszálltakor add vissza neki. Hisz
ez az egyetlen takarója, amelybe
beburkolja testét. Különben mivel takarózna? Ha hozzám kiált,
meghallgatom, mert irgalmas
vagyok.

válASzoS zSolTáR
zsolt 17

Szeretlek, Uram, Istenem,
én erősségem.

Szentlecke

1 Tessz 1,5c-10

testvéreim!
mindnyájan tudjátok, hogy
hogyan viselkedtünk körötökben
a ti szolgálatotokra. ti pedig az
Úr és a mi követőink lettetek. A
tanítást a sok nehézség ellenére is
a Szentlélek örömével fogadtátok, és így makedóniában és
Apájában minden hívőnek példaképei lettetek. istenbe vetett
hitetek mindenütt ismertté vált,
ezért nem is kell róla beszélnünk.
Az emberek maguktól mondják
el, hogyan fogadtatok minket,
hogyan fordultatok a bálványoktól az istenhez, hogy az élő és
igaz istennek szolgáljatok és várjátok a mennyből Fiát, Jézust, akit
a halálból feltámasztott, s aki
megment minket az eljövendő
haragtól.

AllelujA

jézus mondja:
Aki szeret engem,
megfogadja szavamat,
Atyám is szeretni fogja,
és hozzá költözünk.
(jn 14,23)

AllelujA

evangélium

Mt 22,34-40

Abban az időben:
Amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat,
köréje gyűltek és egyikük, egy
törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel
neki: „mester, melyik a legfőbb
parancs a törvényben?” Jézus így
válaszolt: „Szeresd az Urat, a te
istenedet teljes szíveddel, teljes
lelkeddel és egész értelmeddel.
ez az első és legfőbb parancsolat.
A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. e két parancson nyugszik
az egész törvény és a próféták.”

