Hirdetések

2018. október 21.

v Októberben, minden nap a
szentmisék előtt este fél 6-tól
közösen imádkozzuk el a Rózsafüzért.

„ha valaki közületek első akar lenni,
legyen mindenkinek a szolgája”

v Október 22-től 25-ig, hétfőtől
csütörtökig plébános atya szabadságon lesz. ezeken a napokon igeliturgiát tartunk.

v A mai gyűjtésünket a
missziók javára küldjük el.

v Szeretnénk felhívni a kedves
hívek figyelmét, hogy a téli
időszámítás október 28-án,
vasárnap hajnalban kezdődik,
az órákat egy órával vissza kell
állítani.

Máté evangéliumában (Mt 20,20-24) a
Zebedeus fiak kérését ugyan anyjuk tolmácsolja Jézus felé, de a válasz ugyanaz:
„Nem tudjátok, mit kértek.”

XVI. évfolyam v 32. (686.) szám

v Október 23-án, kedden a nemzeti ünnep miatt a szentségimádás elmarad.

A Zebedeus-fiak világi, politikai, közéleti hatalomról, vagy annak reményéről beszélnek. Jézus egyfajta erkölcsi hatalomról beszél, amelynek nem
tesz jót az előbbi. Prófétai előrelátással
tudta, a követői körében, a későbbi
egyházban ez a kísértés meg fog jelenni. Igazolásként saját példáját hozza
fel, akit ugyan tekintélyesnek tartanak, mégsem uralkodik, hanem szolgál. Jézus hatalma a bűnnel szállt
szembe és Isten uralmát szilárdította
meg. Minden más hatalom-értelmezés
egyházon belül és kívül olyan felfogást csempész az egyházba, amely
nem az Isten uralmának megvalósítását célozza, hanem valamilyen más
hatalmi rendet akar megvalósítani. Ez
esetben a misszió nem a mennyek országára irányul, hanem karrierista
pozícióharccá válik.
DR. BENyIK GyÖRGy
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Olvasmány

Iz 53,10-11

A próféta ezt mondja az eljövendő Üdvözítőről: Úgy tetszett
az Úrnak, hogy összetöri szenvedéssel.
Ha odaadja életét engesztelő
áldozatul: látni fogja utódait,
hosszúra nyúlik élete, és teljesül
általa az Úr akarata.
Majd ha véget ér lelkének
gyötrelme, látni fogja a világosságot és megelégedés tölti el. Igaz
szolgám sokakat igazzá tesz tudása által, és gonoszságaikat ő
hordozza.

Szentlecke

Zsid 4,14-16

Testvéreim!
Mivel olyan kiváló főpapunk
van, aki áthatolt az egeken: Jézus,
az Isten Fia, – ezért legyünk állhatatosak a hitvallásban. A mi főpapunk ugyanis nem olyan, hogy
ne tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, a bűntől azonban mentes maradt.
Járuljunk tehát bizalommal a
kegyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk és kegyelmet kapjunk, amikor segítségre szorulunk.
ALLELUJA

V Á L A S Z O S Z S O LT Á R

Zsolt 32

Kegyes szemed legyen rajtunk,
tebenned van bizodalmunk.

Az Emberfia azért jött,
hogy szolgáljon,
és az életét sokakért
váltságul adja.
(Mk 10,45)

ALLELUJA

Evangélium

Mk 10,35-45

Abban az időben:
Zebedeus fiai, Jakab és János odamentek
Jézushoz, és ezt mondták: „Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk.”
Ő megkérdezte: „Mit kívántok, mit
tegyek nektek?”
Ezt felelték: „Add meg nekünk, hogy
egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben.”
Jézus így válaszolt: „Nem tudjátok,
mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből,
amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e
keresztelkedni a keresztséggel, amellyel
én megkeresztelkedem?”
Azt felelték: „Meg tudjuk tenni!”
Jézus így folytatta: „A kehelyből,
amelyből én iszom, ti is inni fogtok, s a
keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De
hogy a jobb és bal oldalamon ki üljön,
azt nem én döntöm el. Az a hely azokat
illeti, akiknek készült.”
Amikor a többi tíz ezt hallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra. Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt
hozzájuk:
„Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a
népeken, és vezető embereik éreztetik
velük hatalmukat. De közöttetek ez ne
így legyen. Ha valaki közületek ki akar
tűnni, legyen a szolgátok, és ha valaki
közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az Emberfia
nem azért jött, hogy szolgáljanak neki,
hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja
váltságul sokakért.”

