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Olvasmány
Ter 2, 18–24
Az első ember teremtése után így szólt az Úristen:
„Nem jó az embernek egyedül lennie. Alkotok neki segítőtársat, aki hozzá illő.”
Az Úristen megteremtette a földből a mező minden állatát és az ég minden madarát.
Odavezette őket az emberhez, hogy lássa, milyen nevet ad nekik. Az lett a nevük, amit az
ember adott nekik. Az ember tehát nevet adott minden állatnak, az ég minden madarának
és a mező minden vadjának. De a maga számára nem talált segítőtársat, aki hasonló lett
volna hozzá.
Ezért az Úristen álmot bocsátott az emberre, és amikor elaludt, kivette az egyik oldalbordáját, a helyét pedig hússal töltötte ki. Ezután az Úristen az oldalbordából, amelyet az
emberből kivett, megalkotta az asszonyt, és az emberhez vezette.
Az ember így szólt: „Ez most már csont az én csontomból és hús az én húsomból. Aszszony a neve, mivel a férfiből vétetett." Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, a feleségéhez
ragaszkodik, és a kettő egy test lesz.

Szentlecke
Zsid 2, 9–11
Testvéreim! Annyit azért már látunk, hogy Jézus, aki kevéssel lett kisebb az angyaloknál,
a halál elszenvedéséért a dicsőség és nagyság koronáját nyerte el, hiszen az Isten irgalmából mindnyájunkért megízlelte a halált.
Illett ugyanis (Istenhez), hogy azt, akiért és aki által minden lett – mivel számtalan fiát
elvezette az üdvösségre –, az üdvösség szerzőjeként a szenvedésben tökéletesítse. Mert
ugyanattól az egytől valók mind: a megszentelő és azok, akiket megszentelt. Ezért nem
szégyelli testvérnek nevezni őket.

Evangélium
Mk 10, 2–16
Abban az időben:
A farizeusok odamentek Jézushoz és megkérdezték: „Szabad-e a férjnek elbocsátania a
feleségét?” Próbára akarták ugyanis tenni.
Ő azonban kérdéssel válaszolt: „Mit parancsolt nektek Mózes?”
Azt felelték: „Mózes megengedte, hogy válólevelet írjunk és elváljunk.”
Jézus folytatta: „A ti szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a parancsot. Isten azonban a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve többé már nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét.”
Otthon tanítványai ismét megkérdezték őt ezzel kapcsolatban. Ezt válaszolta: „Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el ellene. Ha pedig a feleség hagyja
el férjét, és máshoz megy, házasságot tör.”
Kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét. A tanítványok azonban elutasí-

tották őket. Amikor Jézus meglátta ezt, megharagudott, és ezt mondta nekik: „Engedjétek
hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony,
mondom nektek: Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem megy be
oda.” Azután ölébe vette a gyermekeket, és kezét rájuk téve megáldotta őket.

A boldogságról
Boldogság természetesen nincsen abban a lepárolható, csomagolható, címkézhető értelemben, mint ahogy a legtöbb ember elképzeli. Mintha csak be kellene
menni egy gyógyszertárba, ahol adnak, három hatvanért, egy gyógyszert, s aztán
nem fáj többé semmi. Mintha élne valahol egy nő számára egy férfi, vagy egy férfi
számára egy nő, s ha egyszer találkoznak, nincs többé félreértés, sem önzés, sem
harag, csak örök derű, állandó elégültség, jókedv és egészség. Mintha a boldogság
más is lenne, mint vágy az elérhetetlen után!
Legtöbb ember egy életet tölt el azzal, hogy módszeresen, izzadva, szorgalmasan és ernyedetlenül készül a boldogságra. Terveket dolgoznak ki, hogy boldogok
legyenek, utaznak és munkálkodnak e célból, gyűjtik a boldogság kellékeit – a
hangya szorgalmával és a tigris ragadozó mohóságával. S mikor eltelt az élet, megtudják, hogy nem elég megszerezni a boldogság összes kellékeit. Boldognak is kell
lenni, közben. S erről megfeledkeztek.
Márai Sándor

HIRDETÉS

2015. október 4.
Évközi 27. vasárnap

Október 1-jétől kezdődően minden nap az esti szentmise előtt, 17.15 órai
kezdettel rózsafüzér imádságra várjuk a kedves híveket.
Október 8-án, Magyarok Nagyasszonya ünnepén autóbuszos zarándoklatra hívjuk a kedves híveket Máriaradnára. Az útról a szórólap és a jelentkezési lap megtalálható az újságos asztalon. Jelentkezési határidő:
október 5.
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 olvashatók.
Szeretettel hívjuk és várjuk egyházközségünk minden tagját ünnepi búcsúi szentmisénkre 2015. október 11-én, vasárnap 10 órára templomunkba. Ezen a napon a szokásos fél 12-es szentmise 15 perccel később kezdődik.
A búcsúi hét további programjairól szórólapot készítettünk, melyek az
újságos asztalról elvihetők.
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