Hirdetések

2018. június 17.

v Június 22-én, pénteken este 7 órától
a Közösségi Házban folytatódik a
plébániai közösségfejlesztő tanfolyam, melyre szeretettel várjuk a híveket.

„ mint amikor az ember
mag ot ve t a f öl d be ”

v Megjelent a Szőlőfürt nyári száma, aki teheti, 150.- Ft-tal járuljon
hozzá a nyomdaköltséghez. Vigyünk
belőle ismerőseinknek, rokonainknak.

v Az 550. sz. Márton Áron Cserkészcsapat cserkészei nevében
azzal a kéréssel fordulunk a kedves
hívekhez, hogy az előző évekhez
hasonlóan, idén is, támogassák nyári táboraikat élelmiszerekkel. ez
alkalommal is készítettünk egy listát,
hogy elsősorban mely élelmiszerekre
és milyen mennyiségben lenne szükség. ezt kifüggesztettük a templomi
faliújságra, illetve megtalálható az
irodában is. Az adományokat június
30-ig az irodában lehet leadni. Segítségüket és imádságukat minden
gyermek és vezető nevében előre is
hálásan köszönjük!

„Isten országa olyan, mint amikor az
ember magot vet a földbe. Utána akár
alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a
mag kicsírázik és szárba szökken, maga
sem tudja hogyan.”

XVI. évfolyam v 24. (678.) szám

v Június 24-én, vasárnap délután fél
öttől karitász gyűlés lesz. minden
önkéntes megjelenésére számítunk.

Az az ember a történetben, aki a
magot elveti, lehet Jézus vagy egy
keresztény igehirdető, aki ugyanezt teszi névtelenül, vagy csupán
egy rendes ember. Ennek a látszólag passzív szereplőnek van egy
fontos láthatatlan tulajdonsága. A
cselekvésben passzív, a reményben viszont aktív, Isten művének
sikerében pedig egy pillanatra
sem kételkedik. Ebből a belső
meggyőződéséből származik az
ereje. Ki tudja várni a fejlődést,
éjszaka is hisz a növekedésben. Ez
a határtalan derű és bizalom csakis
Jézustól származhat, és akik ezt
felfogják, Isten országának titkát
értik meg és hordozzák.
DR. BENyIK GyÖRGy
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Ez 17,22-24

Ezt mondja az Úr, az Isten:
„Veszek egy hajtást a nagy cédrusfa tetejéről, a legmagasabb ágáról, és
elültetem egy igen magas hegyen.
Izrael magas hegyén ültetem el.
Ágakat fejleszt, gyümölcsöt terem és
pompás cédrussá fejlődik. Alatta
lakik majd mindenféle madár, és
ágai árnyékában pihen meg mindenfajta szárnyas.
S akkor megtudja majd a mező
minden fája, hogy én, az Úr aláztam
meg a magas fát, és emeltem föl az
alacsony fát; én szárítottam ki a
zöldellő fát, és én borítottam virágba
a száraz fát. Én, az Úr mondtam ezt,
és végbe is viszem.”

V Á L A S Z o S Z S o LT Á R

Zsolt 91

Mennyire jólesik nékem,
tégedet, Uram, hálával dicsérnem.

Jó dolog az Urat dicsérni,
nevednek, ó fölséges éneket zengeni.
Irgalmadat hajnalban hirdetni,
és egész éjszaka hűségedet.

Virul az igaz, akár a pálma,
s úgy növekszik, mint a Libanon cédrusa.
Az Úr házában ültették el őket,
Istenünk csarnokában virágzanak.

Még öregkorukban is gyümölcsöt hoznak,
telve vannak bőséges élettel.
Hogy hirdessék: „Igaz az Isten,
ő a menedékem, hamisság nincsen benne.”

Szentlecke

2 Kor 5,6-10

Testvéreim!
Bizalom tölt el minket, s nem feledkezünk meg arról, hogy míg e
testben vándorként élünk, távol
járunk az Úrtól. A hitben élünk, a
szemlélet még nem osztályrészünk.
Ám bizalom tölt el bennünket, így
jobban szeretnénk megválni a testtől, és hazaérkezni az Úrhoz.
Ezért is igyekszünk az ő kedvében járni, akár közel vagyunk hozzá,
akár távol járunk tőle. Mindnyájunknak meg kell ugyanis jelennünk
Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki
megkapja, amit testi életében kiérdemelt, aszerint, hogy jót vagy gonoszat cselekedett.

ALLELUJA

Isten igéje a mag,
Krisztus a magvető,
mindaz, ki reá talál,
örökké élni fog.

ALLELUJA

Evangélium

Mk 4,26-34

Abban az időben Jézus ezt
mondta a tömegnek:
„Isten országa olyan, mint
amikor az ember magot vet a
földbe. Utána akár alszik, akár
ébren van, éjjel vagy nappal, a
mag kicsírázik és szárba szökken,
maga sem tudja hogyan. A föld
magától hoz termést: Először
szárat, aztán kalászt, majd telt
szemet a kalászban. Mikor pedig
a termés engedi, az ember
mindjárt fogja a sarlót, mert itt az
aratás.”
Majd folytatta: „Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen
példabeszéddel szemléltessük?
olyan, mint a mustármag, amely,
amikor elvetik a földbe, kisebb
minden más magnál a földön.
Mikor azonban elvetik, kikel és
minden kerti veteménynél nagyobb lesz. Nagy ágakat hajt,
úgyhogy az ég madarai az árnyékában laknak.”
Sok hasonló példabeszédben
hirdette nekik az igét, mert így
tudták megérteni. Példabeszéd
nélkül nem szólt hozzájuk. Mikor
azonban egyedül volt tanítványaival, mindent megmagyarázott nekik.

