
 IGELAP 
Olvasmány 
Szám 11, 25–29 

Mózes az Úr parancsára kiválasztott hetven férfit, hogy a nép kormányzásában 
segítségére legyenek. 

Az Úr pedig alászállt a felhőben, szólt Mózeshez, elvett a rajta levő lélekből és a 
hetven vénnek adta. Mihelyt alászállt rájuk a lélek, prófétai elragadtatásba estek. 
Ez azonban nem ismétlődött meg. Két ember viszont a táborban maradt; az egyiket 
Eldadnak, a másikat Medadnak hívták. Rájuk is alászállt a lélek; ők is a vének közé 
tartoztak, de nem mentek oda a sátorhoz. Ők a táborban estek elragadtatásba. 

Ekkor az egyik szolga elfutott és jelentést tett Mózesnek e szavakkal: „Eldad és 
Medad prófétai elragadtatásba estek a táborban.” Akkor Józsue, Nun fia, aki kora 
ifjúságától kezdve Mózes szolgálatában állt, megszólalt, s ezt mondta: „Uram, Mó-
zes, tiltsd meg nekik!” Mózes így válaszolt: „Miért féltékenykedsz miattam? Bár-
csak az egész népet prófétává tenné az Úr, és kiárasztaná rájuk lelkét!” 

Szentlecke 
Jak 5, 1–6 

Rajta, gazdagok, jajveszékelve sírjatok a rátok törő nyomorúság miatt! Vagyono-
tok oda, ruhátokat megette a moly. Aranyotokat és ezüstötöket belepte a rozsda, és 
ez a rozsda tanúul szolgál ellenetek, s megemészti testeteket, mint a tűz. Vagyono-
tokat szaporítottátok még az utolsó napokban is. 

Nos, a bér, amelyet a földeteket learató munkásoktól visszatartottatok, íme fel-
kiált, és az aratók szava felhatolt a Seregek Urának fülébe. Bőségben éltek a földön 
és tobzódtok, hizlaljátok szíveteket a leölés napjára. Az igazat elítéltétek, megölté-
tek, s ő nem tanúsított ellenállást. 

Evangélium 
Mk 9, 38–43. 45. 47–48 

Abban az időben: 
János (apostol) így szólt Jézushoz: „Mester, láttunk 

valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart 
velünk. Megtiltottuk neki, mert nem követ minket.” 

Jézus ezt válaszolta: „Ne tiltsátok meg neki! Aki a 
nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen szidal-
mazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van. 

Aki inni ad nektek akár csak egy pohár vizet is az 
én nevemben – azért, mert Krisztuséi vagytok – 
bizony, mondom nektek, nem marad jutalom nélkül. 

De aki megbotránkoztat egyet is e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb 
volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe dobnák. 

Ha a kezed megbotránkoztat, vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint 
két kézzel a kárhozatra jutnod, az olthatatlan tűzre. Ha a lábad megbotránkoztat, 
vágd le. Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozat olthatatlan 
tüzére kerülnöd. Ha a szemed megbotránkoztat, vájd ki. Jobb fél szemmel bemen-
ned az Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgük el nem 
pusztul, és a tüzük ki nem alszik.” 

Gyulay Endre püspök atya szeptember 28-án, hétfőn tarja a bibliaóra el-
ső alkalmát. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt hétfő estén-
ként 19.00 órától a plébánia hittantermébe! 

Október 1-jétől kezdődően minden nap az esti szentmise előtt, 17.15 órai 
kezdettel rózsafüzér imádságra várjuk a kedves híveket. 

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. 

Október 4-én, vasárnap 18 órakor tartjuk a Dóm búcsúi hetének nyitó-
miséjét, mely egyben hálaadó szentmise is templomunk karnagyának, 
Dr. Varjasi Gyulának 25 éves zenei szolgálatáért. A búcsúi hét további 
programjairól szórólapot készítettünk, melyek az újságos asztalról elvihe-
tők. Az ünnepi búcsúi szentmisét október 11-én, vasárnap 10 órakor tart-
juk. 

Október 8-án, Magyarok Nagyasszonya ünnepén autóbuszos zarándok-
latra hívjuk a kedves híveket Máriaradnára. Az útról a szórólap és a je-
lentkezési lap megtalálható az újságos asztalon. Jelentkezési határidő: 
október 5. 

H
IR

D
E

TÉ
S

 
Szeretettel várunk mindenkit október 10-én, szombaton 15 órától, egy-
házközségi Oktoberfest néven megrendezésre kerülő vidám családi na-
punkra! A program részletei és a jelentkezés menete a kihelyezett szóró-
lapokon olvashatók. 

 

2015. szeptember 27. 
Szentírás vasárnapja 
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