Hirdetések

2018. október 14.

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.

„Jézus ránézett és meg kedvelte.”

tanár, a Szociális és Családügyi
minisztérium nyugalmazott főosztályvezetője, 2018. október
19-én, pénteken 16 órakor,
nyugellátással
kapcsolatos
kérdésekről tart fórumot a
Közösségi Házban. minden érdeklődőt szeretettel várunk.

v Október 19-én, pénteken este 7

órától a Közösségi Házban
folytatódik a plébániai közösségfejlesztő beszélgetés, melyre szeretettel várjuk a híveket.

Atű foka kifejezés magyarázata, hogy
létezettegyilyennevűkapu,amiszűkésalacsony volt. Ezért a teve ezen csak lehajolva
ésacsomagjaitólmegfosztvajuthatottbe.Ez
jól szimbolizálja az alázatot és a vagyontól
valómegszabadulástis.

v Október 21-én, vasárnap dél-

után fél öttől karitász-gyűlés
lesz. minden önkéntes megjelenésére számítunk.

XVI.évfolyamv 31.(685.)szám

v DR. zentai láSzló egyetemi

A keresztény megújulásnak mindig
azok voltak az elindítói, akik megértettékagazdagifjútörténetét.Szent
Ferenc a szegénységet „nővérének"
tekintette, akivel együtt él. Lemondását nem fájdalomként élte meg,
hanemúgygondolta,avagyonolyan
gonddaljár,amelyeltérítiafigyelmét
a legfontosabbtól: az Isten és a felebarát szeretetétől. A vallási tanításokatalegtöbbemberinkábbcsakszépnek, de nem feltétlenül jónak tekinti.
Atúlélésbiztonságasokaknaknemaz
erkölcsös élet, hanem a felhalmozott
vagyon. Pedig Jézus a szegénységet
földi élete végéig követte. Vagyontalansága szemben áll azzal a hatással,
amelyet tanítása, Isten-kinyilatkoztatása eredményezett.  Nem véletlen,
hogymárazérdeklődésmiattisJézus
megszeretteeztazelőkelőifjút.
DR.BENyIK GyÖRGy
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ÉVKÖZI
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Olvasmány

Bölcs 7,7-11

Könyörögtem, és megkaptam
az okosságot; esdekeltem, és leszálltrámabölcsességlelke.
Többrebecsültemajogarnálés
a trónnál, és hozzá mérten semminektartottamagazdagságot.
A fölbecsülhetetlen drágakövetsemállítottamveleegysorba,
mertmellettemindenaranycsak
egymarékhomok,ésveleösszemérveazezüstcsaksárnakszámít.
Jobbanszerettemazegészségnélésaszépségnél,ésbirtoklását
a világosságnál is többre tartottam; mert a fény, amely belőle
árad,nemalszikkisoha.
De a bölcsességgel együtt a
többi javak is mind hozzám jöttek, és mérhetetlen gazdagságot
kaptamtőle.

V Á L A S Z O S Z S O LT Á R

Zsolt 89

Áraszd ránk irgalmadat, Urunk,
hogy mindenkor ujjongjunk.

Szentlecke

Zsid 4,12-16

Testvéreim!
Az Isten szava eleven, átható, és
mindenkétélűkardnálélesebb,behatolalélekésaszellem,azízésavelő
gyökeréig,megítéliaszívgondolatait
ésérzéseit.Semmilyenteremtettdolog
nemmaradelőtterejtve.
Mindenfölvanfedveésnyitvavan
az előtt, akinek számadással tartozunk.

ALLELUJA

Boldogok, akik lélekben
szegények,
mert övék a mennyek
országa.
(Mt 5,3)

ALLELUJA
Evangélium

Mk 17,-30

Abbanazidőben:
Amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdre borult
előtte, és úgy kérdezte: „Jó Mester!
Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök
életet?”
Jézus megkérdezte: „Miért mondaszengemjónak?Senkisemjó,csak
az Isten. Ismered a parancsokat: Ne
ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne
tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld
apádatésanyádat!”

Ekkor az így válaszolt: „Mester,
ezeketmindmegtartottamkoraifjúságomtólfogva.”
Jézusránézettésmegkedvelte.Ezt
mondta neki: „Valami hiányzik még
belőled.Menj,addel,amidvan,oszd
szét a szegények közt, és így kincsed
lesz az égben.Aztán gyere és kövess
engem!”Ennekhallatáraőelszomorodott, és leverten távozott, mert nagy
vagyonavolt.
Jézus ekkor körülnézett, és így
szólt tanítványaihoz: „Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába!” A tanítványok megdöbbentek
szavain.Jézusazonbanmegismételte:
„Fiaim,milyennehézbejutniagazdagoknakazIstenországába!Könnyebb
a tevének átmenni a tű fokán, mint a
gazdagnak bejutni az Isten országába.” Azok még jobban csodálkoztak,
és kérdezgették egymást: „Hát akkor
ki üdvözülhet?” Jézus rájuk nézett és
folytatta:„Emberneklehetetlenez,de
Istennek nem. Mert Istennek minden
lehetséges.”
Ekkor Péter megszólalt és ezt
mondta neki: „Nézd, mi mindent elhagytunk,éskövettünktéged.”
Jézus így válaszolt: „Bizony mondomnektek,mindenki,akiértemésaz
evangéliumértelhagyjaotthonát,testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy
földjét, százannyit kap, most, ezen a
világon otthont, testvért, anyát, apát,
gyermeket és földet – bár üldözések
közepette –, az eljövendő világban
pedigörökéletet.”

