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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.

v November 25-én, vasárnap az
esti szentmisében ünnepeljük
közösségünk jubiláló házasait. Szeretettel várjuk azokat a
testvéreket, akik ebben az évben ünneplik házasságkötésük
kerek évfordulóját. Aki szeretné ebben a szentmisében megújítani házassági fogadalmát,
kérjük, iratkozzon fel a sekrestyében, vagy jelezze ezt az irodában.

„Nem jársz messze Isten országától.”

XVI. évfolyam v 33. (687.) szám

v A Piarista Gimnázium tanárai november 13-án, 17 órára várja azokat az érdeklődő 6. illetve 8. osztályos diákokat szüleikkel együtt, akik ebben az iskolában szeretnék középiskolai
tanulmányaikat folytatni.

„ Melyik a fő parancs? ”

Az összes többi válaszunk attól
függ, hogy ezt a kérdést megválaszoltuk-e már? Aki nem jutott el
odáig, hogy az életben egyre nagyobb összefüggéseket ismerjen fel,
annak az ilyen kérdés, nem sokat
jelent. Nem biztos tehát, hogy az
írástudó és Jézus beszélgetését a
modern életben bárkivel meg tudjuk
ismételni. Annak ellenére, hogy
mindenki hisz néhány dologban.
Van, aki önmagában, van, aki a
mikrobarázdában, van, aki a média
hatalmában, van, aki a túlélés szükségében. Régen a hittankönyvek
egészen kis korban feltették a kérdést: „Miért vagyunk a világon? Mi
az életünk célja?” Ma nem tanítják
ezt a kérdést. Lehet, hogy ezért merül feledésbe az Isten és a felebarát
szó és annak helyes jelentése is.
DR. BeNyIK GyÖRGy
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Olvasmány

MTörv 6,2-6

Az Ígéret földjének határán
Mózes ezt a beszédet intézte a
néphez: „Féld az urat, Istenedet
egész életedben, tartsd meg parancsait és törvényeit, amelyeket
meghagyok neked, fiaidnak és
unokáidnak is, hogy sokáig élj.
Halld hát, Izrael, és legyen
gondod rá, hogy teljesítsd azokat, így jól megy majd sorod és
megsokasodsz a tejjel-mézzel folyó országban, amelyet az Úr,
atyáid Istene ígért neked!
Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr! Szeresd
uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és minden
erődből! ezeket a parancsokat,
amelyeket ma szabok neked,
őrizd meg szívedben.”

V Á L A S Z O S Z S O LT Á R

Zsolt 17

Szeretlek, uram, Istenem,
én erősségem.

Szentlecke

Zsid 7,23-28

Testvéreim!
A zsidóknál nagy számban voltak papok, mivel a halál következtében nem maradhattak meg. Krisztus viszont örökre megmarad, s így
papsága örökké tart. ezért tudja
mindörökre üdvözíteni azokat, akik
általa járulnak Isten elé, hiszen
örökké él, hogy közbenjárjon
értünk.
Ilyen főpap kellett nekünk: szent,
ártatlan, feddhetetlen, a bűnösöktől
elkülönített, aki fölségesebb az egeknél. Ő nem szorul rá, mint a többi
főpap, hogy naponként először a
saját vétkeiért mutasson be áldozatot, s csak azután a nép bűneiért.
egyszer s mindenkorra megtette ezt,
amikor feláldozta önmagát.
A törvény tehát gyarló embereket
rendelt főpappá, míg az eskü szava,
amely a törvényt követte, magát az
örökre tökéletes Fiút.

ALLELUJA

Jézus mondja: „Aki szeret
engem, megfogadja szavamat,
Atyám is szeretni fogja és
hozzá költözünk.”
(Jn 14,23)

ALLELUJA

Evangélium

Mk 12,28b-34

Abban az időben:
egy írástudó megkérdezte Jézustól: „Melyik az első a parancsok közül?”
Jézus így válaszolt: „ez az első: Halld, Izrael! Az Úr a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd
uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! A második hasonló ehhez: Szeresd
felebarátodat, mint önmagadat!
ezeknél nincs nagyobb parancsolat.”
Az írástudó erre azt válaszolta: „Valóban, jól mondtad,
Mester, hogy ő az egyetlen, és
hogy rajta kívül nincs más. És azt
is, hogy őt teljes szívünkből,
teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, embertársunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő
vagy véres áldozatnál.”
Jézus az okos felelet hallatára
megdicsérte: „Nem jársz messze
Isten országától.” ezután több
kérdést már nem mertek neki
föltenni.

