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v Szeptember 21-én, pénteken
tartja a nyári szünet utáni első
találkozóját a Gyertyaláng csoport. Szeretettel várjuk a volt tagokat és azokat az érdeklődő felnőtteket is, akik szívesen beszélgetnek a hit kérdéseiről és szeretnének ebbe a közösségbe tartozni. mivel ezen a napon ünnepeljük szent máté apostol ünnepét, aki teheti szentmisére is
jöjjön el.

v Szeptember 23-án, vasárnap
délelőtt 10 órától tartjuk templomunk búcsúját. Az ünnepi
szentmise szónoka Kopasz istván atya lesz. A mise után agapét tartunk a Közösségi Házban,
melyre mindenkit szeretettel
hívunk. Az állófogadáshoz süteményt szívesen fogadunk, melyet
vasárnap délelőtt ½ 10-ig kérünk
leadni a Közösségi Házban.

A hit, ha tettek nem származnak belőle,
magában holt dolog.

XVI. évfolyam v 27. (681.) szám

v Szeptember 21-én, pénteken
este 7 órától a Közösségi Házban
folytatódik a plébániai közösségfejlesztő tanfolyam, melyre
szeretettel várjuk a híveket.

„Kinek tartanak engem az emberek?”

Jézus személyét eltérően értékelik az emberek, ugyanis ez minden esetben önértékeléssel kapcsolódik össze. Az a kérdés is
fölvetődik, igaza volt Jézusnak vagy sem?
Rögtön ezután következik: igazam van
nekem vagy sem? Ha én elfogadom Jézus
megváltó halálának szükségességét, akkor
azonnal el kell fogadnom azt is, hogy nekem is ki kell tartanom az igazság mellett,
akár halálom árán is. Sőt azt is el kell fogadnom, hogy nekem a bűnnel szembe kell
szállni. Jézus elismerése azonnal feladatot
jelent. Könnyebb őt és működésének helyességét kritizálni, mert ezzel a felismerésből adódó feladatot is elháríthatom. Jézus,
sőt a vallásos emberek igazságát sem fogják
soha egyöntetűen elfogadni. A vallásos embereknek mindig küzdeniük kell meggyőződésük elfogadtatásáért. De aki igazán felismerte Jézusban a Megváltót, annak már a
feladat vállalása is magától értetődő lesz.
Remélem, ezek vagyunk mi is, akik Péterrel
együtt Jézust Messiásnak, Isten Fiának
nevezzük.
DR. BeNyIK GyÖRGy
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Iz 50,5-9a

Prófétája által a Megváltó így
beszél:
„Isten, az Úr megnyitotta fülemet.
Én nem álltam ellen,
és nem hátráltam meg.
Hátamat odafordítottam azoknak,
akik vertek,
arcomat pedig azoknak,
akik tépáztak.
Nem rejtettem el arcomat azok elől,
akik gyaláztak és leköpdöstek.
Isten, az Úr megsegít,
ezért nem vallok szégyent.
Arcomat megkeményítem,
mint a kőszikla,
s tudom,
hogy nem kell szégyenkeznem.
Közel van,
aki igazságot szolgáltat nekem.
Ki szállhat velem perbe?
Álljunk ki együtt! Ki az ellenfelem?
Jöjjön ide hozzám!
Isten, az Úr segítségemre siet.
Ki ítélhetne el?”

V Á L A S Z O S Z S O LT Á R

Zsolt 114

Az Úr színe előtt járok,
az élők földjén.

Szentlecke

Jak 2,14-18

Testvéreim!
Mit használ, ha valaki azt állítja,
hogy van hite, belőle fakadó tettei
azonban nincsenek? Üdvözítheti a
hite? Ha valamelyik testvérnek
nem volna ruhája és nem volna
meg a mindennapi tápláléka, és
egyiketek így szólna hozzá: „Menj
békében, melegedj, és lakjál jól!”,
de nem adnátok meg neki, amire
testének szüksége van, mit használna?
ugyanígy a hit is, ha tettek nem
származnak belőle, magában holt
dolog. Azt is mondhatja valaki:
„Neked hited van, nekem meg
tetteim.” Ha tettek nélkül megmutatod nekem hitedet, tetteim alapján én is bebizonyítom neked hitemet.

ALLELUJA

Nincs másban dicsekvésem,
mint az Úr keresztjében,
általa a világ
megfeszíttetett számomra,
és én a világ számára.
(Gal 6,14)

ALLELUJA

Evangélium

Mk 8,27-35

Abban az időben:
Jézus elment tanítványaival Fülöp Cezáreájának vidékére. Útközben megkérdezte tanítványait: „Kinek tartanak engem az emberek?”
Azok így válaszoltak: „Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások
Illésnek, ismét mások valamelyik
prófétának.”
erre megkérdezte tőlük: „Hát ti
mit mondotok, ki vagyok?”
Péter válaszolt: „Te vagy a Messiás!” ekkor Jézus a lelkükre kötötte,
hogy ne szóljanak erről senkinek.
ezután arra kezdte tanítani őket,
hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, a főpapok és az írástudók elvetik, megölik, de harmadnapra feltámad. ezt egészen nyíltan
megmondta.
erre Péter félrevonta és szemrehányást tett neki. De ő hátrafordult,
ránézett tanítványaira, és így korholta Pétert: „Távozz tőlem, sátán,
mert nem Isten szándéka szerint gondolkodsz, hanem emberi módon.”
Majd összehívta a népet és tanítványait, s így szólt hozzájuk: „Ha
valaki követni akar, tagadja meg
magát, vegye fel keresztjét, és kövessen. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki elveszíti életét értem és az evangéliumért, megmenti azt.

