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Olvasmány
MTörv 4, 1– 2. 6– 8
Mózes ezt a beszédet intézte a néphez:
„És most halld, Izrael, azokat a parancsokat és törvényeket, amelyeknek megtartására
tanítalak, hogy éljetek és bevonulva elfoglaljátok azt a földet, amelyet az Úr, atyáitok Istene
ad nektek. Ahhoz, amit mondok, ne tegyetek hozzá semmit és ne is vegyetek el belőle,
hanem tartsátok meg az Úr, a ti Istenetek parancsait, amelyeket adok nektek. Tartsátok
szem előtt és kövessétek őket!
Így tesztek szert bölcsességre és okosságra azoknak a népeknek szemében, amelyek
hallanak ezekről a törvényekről. Azt fogják mondani: Valóban bölcs és okos nép ez a nagy
nemzet! Mert hát hol van olyan nagy nép, amelyhez istenei oly közel volnának, mint hozzánk az Úr, a mi Istenünk, valahányszor hozzá folyamodunk? És hol van még egy olyan nagy
nép, amelyiknek oly tökéletes parancsai és szabályai volnának, mint ez az egész törvény,
amelyet ma elétek tárok?”

Szentlecke
Jak 1, 17– 18. 21b– 22. 27
Testvéreim! Minden jó adomány és minden ajándék felülről van, a világosság Atyjától
száll alá, akiben nincs változás, és még árnyéka sincs a változásnak. Szabad akaratból hívott
minket életre az igazság igéjével, hogy teremtményeinek mintegy az első termése legyünk.
Fogadjátok ezért tanulékony lélekkel a belétek oltott tanítást, amely képes megmenteni
lelketeket. A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat
csaljátok meg.
Az Isten és az Atya szemében ez az igazi, tiszta vallásosság: Meglátogatni nyomorukban
az árvákat és az özvegyeket, és tisztának maradni a világtól.

Evangélium
Mk 7, 1– 8. 14– 15. 21– 23
Abban az időben:
Összegyűltek Jézus köré a farizeusok és néhány írástudó Jeruzsálemből. Látták, hogy
egyik-másik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel eszi a kenyeret. A farizeusok és
általában a zsidók ugyanis nem esznek addig, amíg meg nem mossák a kezüket könyékig,
így tartják meg az ősök hagyományait. És ha piacról jönnek, addig nem esznek, míg meg
nem mosakszanak. S még sok más hagyományhoz is ragaszkodnak: így például a poharak,
korsók, rézedények leöblítéséhez.
A farizeusok és írástudók tehát megkérdezték: „Miért nem követik tanítványaid az ősök
hagyományait, miért étkeznek tisztátalan kézzel?”
Ezt a választ adta nekik: „Képmutatók! Találóan jövendölt rólatok Izajás, amint írva van:
»Ez a nép ajkával tisztel engem, ám a szíve távol van tőlem. Hamisan tisztelnek, olyan tanokat tanítván, amelyek csak emberi parancsok.« Az Isten parancsait nem tartjátok meg, de
az emberi hagyományokhoz ragaszkodtok.”

Majd ismét magához szólította a népet, és így szólt: „Hallgassatok rám mindnyájan, és
értsétek meg: Kívülről semmi sem kerülhet be az emberbe, ami beszennyezhetné. Hanem
ami belőle származik, az teszi az embert tisztátalanná. Mert belülről, az ember szívéből
származik minden gonosz gondolat, erkölcstelenség, lopás, gyilkosság, házasságtörés,
kapzsiság, rosszindulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevélység, léhaság. Ez a
sok rossz mind belülről származik, és tisztátalanná teszi az embert.

A mai evangéliumban arra figyelmeztet Jézus, hogy Isten felé forduló imádságainkban kerüljük el a látszatot. Mit ér, ha valaki ajkával mondja ugyan a Miatyánkot,
de gondolatai egészen máshol kóborolnak? Az Istennel folytatott párbeszédnek
akkor van értelme, ha szeretetből fakad és szeretetünket akarja elmélyíteni. Semmit sem ér a száj imádsága, ha szívünk távol van Istentől.
Forrás: http://donbosconoverek.hu

Jézus nálad is zörget
Egy festőművész befejezte azt a festményt, amelyen dolgozott. János Jelenéseinek könyvéből azt a jelenetet ábrázolta, amikor Krisztus így szól: „Íme, az ajtó előtt
állok, és zörgetek” (3,20).
A festő kisfia megszólalt:
– Egy dolgot nem jól festettél. Kívül az ajtón nincs kilincs. Hiszen így az Úr Jézus
nem is tud bemenni!
– Csak akkor mehet be – magyarázta az apja –, ha belülről kinyitják az ajtót, és
ha Őt behívják. Ezért hagytam el a külső kilincset. Hiszen olvashatjuk: „Íme, az ajtó
előtt állok, és zörgetek.”
Vékey Tamás
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A héten lesz elsőpéntek. Az esti szentmise után a Jézus Szíve-litániát
imádkozzuk. Lelkipásztoraink szívesen felkeresik otthonaikban azokat a
beteg testvéreket, akiknek a hozzátartozóik ezt kérik.
A héten lesz elsővasárnap. A Mária-kápolnában 17 órától rózsafüzért
imádkozunk, majd titokcserére kerül sor.
Az iskolákban jövő héten indul a hitoktatás.
A plébániai hitoktatás és a szentségekre való felkészítés szeptember 14től indul, erre jelentkezni a templomban kihelyezett jelentkezési lapon
lehet. Szeretettel várjuk a gyerekeket!
A tanévnyitó szentmisét szeptember 13-án fél 9-kor tartjuk.
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