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Olvasmány
Bölcs 2,12.17–20

Paul Roth:

Érzem tehetetlenségemet
(részlet)

Uram, sikerre szomjazik az ember.
Még a keresztényeknek is kell valami jel,
hogy nem meddő kísérlet megjavítani a világot.
Vagy talán szerényebb legyek?
De mindenütt gigászi terveket készítenek.

A gonoszok így beszélnek az igaz emberről:
„Lássuk hát, igazak e beszédei. Figyeljük meg, mi végre jut!
Mert ha az igaz az Isten gyermeke, akkor az Isten az ő pártjára kel, és kiszabadítja ellenségei kezéből.
Tegyük próbára, gúnyoljuk és bántalmazzuk őt, hogy megismerjük szelídségét és kipróbáljuk türelmét!
Ítéljük gyalázatos halálra, hiszen azt mondta: ő Isten oltalmában részesül!”

Ments meg Uram a kishitűségtől.
Adj legalább ebben vagy abban egy morzsányi sikert.
Add, hogy mindig megpróbálkozzam megint és megint,
ahogy Te is megpróbálsz mindent velünk meg a világgal évszázadok óta.
Tartsd távol tőlem a nagyravágyást, hogy teljesítményemért megcsodáljanak.

Szentlecke
Jak 3,16–4,3

Evangélium
Mk 9,29–36
Abban az időben:
Jézus és tanítványai átmentek Galileán. De Jézus nem
akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült oktatni. Ezt mondta nekik: „Az Emberfiát az emberek
kezére adják, megölik, de miután megölték, harmadnapra
feltámad.” Ők nem értették ezeket a szavakat, de féltek
megkérdezni.
Ezután Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak,
Jézus megkérdezte tőlük: „Miről vitatkoztatok az úton?”
Tanítványai azonban hallgattak, mert az úton egymás közt
arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük.
Leült, odahívta a tizenkettőt, és így szólt: „Ha valaki első
akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája.”
Aztán odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, majd magához ölelte, és ezt mondta nekik: „Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig
engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem.”

Küldj igaz barátot nekem, aki buzdít és visszatart, aki bírál és dicsér.
És add nekem minden dolgaimban az alázatosság szellemét.
Adj szeretetet és reményt,
mert a Te sikered titka nem más: előbb volt a kereszt és azután a feltámadás.

HIRDETÉS

Szeretteim! Ahol irigység és önzés honol, ott zűrzavar van és mindenféle hitványság. A
felülről származó bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny,
irgalom tölti el és gazdag termést hoz, nem részrehajló, nem képmutató. Az igazság gyümölcsét békében vetik el azok számára, akik békét teremtenek.
Honnan vannak háborúságok és veszekedések köztetek? Nemde onnét, hogy bűnös vágyak igyekeznek uralomra jutni tagjaitokban? Kívántok valamit, és nincs benne részetek.
Öltök és irigykedtek, de semmit sem tudtok elérni. Harcoltok és háborúskodtok, de nincs
semmitek, mert nem kértek. Kértek ugyan, de nem kapjátok meg, mert rossz szándékkal
kéritek, azért, hogy bűnös vágyatokban elpazaroljátok.

Szeptember 21-27. között kerül megrendezésre a Szent Gellért Fesztivál, melynek részletes programja a kihelyezett szórólapokon olvasható.
Szeretettel várjuk a híveket szeptember 24-én, csütörtökön, 18 órakor ünnepi
szentmisére a Dóm térre. A misét Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök úr mutatja
be és felszenteli a megújult székesegyházat. Szentbeszédet mond Francesco
Moraglia velencei pátriárka. Az átadási ünnepségen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök úr. Az estét a Szent Gellért fesztivál Szimfonikus Zenekarának
koncertje zárja.
Plébániánk táncklubja szeptember 25-én, pénteken tartja első alkalmát a Katolikus Házban 20 órai kezdettel. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Szeretettel várunk mindenkit október 10-én, szombaton 15 órától, egyházközségi Oktoberfest néven megrendezésre kerülő vidám családi napunkra! A program részletei és a jelentkezés menete a kihelyezett szórólapokon olvasható.
Felhívjuk a kedves hívek figyelmét, hogy plébániánk kezdeményezte a főoltár
tabernákulum ajtajának felújítását, melynek költsége 600 ezer Ft. Az ajtók a
mai vasárnapon megtekinthetők az oltár előtt. A munkálatok költségéhez hálás
szívvel fogadjuk nagylelkű adományaikat a kihelyezett perselybe.
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