Hirdetések

2018. október 28.

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, Dávid fia, könyörülj
rajtam! ”

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

v November 5-én, hétfőn espereskerületi rózsafüzéres találkozó lesz Bordányban, melyre
16 órakor indul külön busz a
rókusi templom mellől. minden érdeklődőt szertetettel
várnak a szervezők.

XVI. évfolyam v 33. (687.) szám

v November 2-án, pénteken,
halottak napján 18 órakor lesz
szentmise. ezen a napon a rózsafüzér társulat összejövetele
elmarad.

A vakság bibliai fogalom, amely utal
arra a tudati állapotra is, amely képtelen felismerni Jézusban az isteni küldöttet, missziójában a megváltó szándékot. Az emberekkel kapcsolatos vakság is életünk kísérője. Az indulatok,
az előítéletek, a nézőpontbeli korlátok,
az ideológiák, a vallási, vagy vallástalansági
elfogultságok
mind
alkalmasak arra, hogy elvakítsanak
egy-egy személlyel kapcsolatban. A hitetlenség vaksága pedig egy egész lelki
világot és motivációs rendszert tud
elfedni előlünk. Rajtunk áll, hogy a vak
koldus szerepét vállaljuk és gyógyultan
távozunk a Jézussal történt személyes
találkozásunkból, vagy örökre elzárjuk
szemünket egy másik világtól. Bárcsak
felnyitná ez a történet mindannyiunk
szemét egy másik világra, Jézus személyének isteni valóságára!
DR. BeNyIK GyÖRGy
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olvasmány

Jer 31,7-9

ezt mondja az Úr:
„Kitörő örömmel örüljetek Jákobon,
örvendjetek annak, aki első a nemzetek között.
Dicsőítsétek, hirdessétek és mondjátok:
»Az Úr megszabadította népét,

Izrael maradékát.«
Íme, visszahozom őket észak földjéről,
és összegyűjtöm őket a föld határairól.
Mindnyájukat összegyűjtöm: a
vakokat és a sántákat is,
a várandósokat és a szülő anyákat is.
Nagy sereg lesz, amely ide visszatér.
Könnyek között jönnek,
fohászkodás közt vezetem őket vissza.
Forrásvizekhez vezérlem őket,
sima ösvényeken, nehogy elessenek.
Mert atyjává lettem Izraelnek,
és efraim az én elsőszülött fiam.”

VÁlASZoS
Zsolt 125

Z S o lT Á R

Ha t al ma s dol g ot mű ve l t
az Úr vé l ün k ,
az é r t sz í vből u jjong u nk .

Szentlecke

Zsid 5,1-6

Testvéreim!
Minden főpap az emberek közül
való, és arra rendelik, hogy az Isten
tiszteletében képviselje az embereket, ajándékokat és áldozatot mutasson be a bűnökért, mint olyan
valaki, aki megértő tud lenni a
tudatlanok és a tévelygők iránt,
hiszen őrá is gyöngeség nehezedik.
Így a népért is, és a saját vétkeiért is
áldozatot kell bemutatnia. ezt a
tisztséget magától senki sem vállalhatja, csak az, akit Isten meghív,
mint Áront.
Így Krisztus sem önmagát emelte főpapi méltóságra, hanem az,
aki így szólt hozzá: „Fiam vagy te,
ma szültelek téged.” Másutt meg
ezt mondja: „Pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint.”

AlleluJA

Üdvözítőnk, Jézus Krisztus
győzött a halálon,
és az evangéliumban
fölragyogtatta az örök életet.
(2 Tim 1,10)

AlleluJA

evangélium

Mk 10,46-52

Abban az időben:
Tanítványaival Jézus Jerikóba
érkezett. Amikor tanítványainak
és nagy tömegnek a kíséretében
elhagyta Jerikót, egy vak koldus,
Timeus fia, Bartimeus ott ült az
útszélen. Hallva, hogy a názáreti
Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni: „Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!” Többen szóltak neki,
hogy hallgasson, de ő annál hangosabban kiáltotta: „Dávid fia,
könyörülj rajtam!”
Jézus megállt és így szólt:
„Hívjátok ide!” odaszóltak a
vaknak: „Bátorság! Gyere, téged
hív!” Az eldobta köntösét, felugrott és odament Jézushoz. Jézus
megkérdezte: „Mit akarsz, mit tegyek veled?”
A vak ezt felelte: „Mester,
hogy lássak.”
Jézus erre így szólt hozzá:
„Menj, a hited megmentett téged.”
Az pedig nyomban visszanyerte
látását, és követte őt az úton.

