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Az andocsi Máriához
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Olvasmány
2 Kir 5, 14-17

Koldusboton, törött mankón
Jövünk búcsút járni,
Szűzmáriás magyaroknak
Kopott unokái.
Éjfél van a Duna táján.
Magyaroknak éjszakáján
Nincs más, ki virrasszon.
Baráttalan, testvértelen,
Hozzád ver a veszedelem,
Boldogságos Asszony!

Elizeus próféta szavára a leprában szenvedő arám Námán lement és az Isten emberének utasítása szerint hétszer alámerült a Jordánban. A teste újra olyan tiszta lett, akár egy
kisgyermek teste.
Aztán egész kíséretével visszatért az Isten emberéhez. Bement, eléje állt, és ezt mondta:
„Valóban, most már tudom, hogy nincs Isten az egész földön, csak Izraelben. Fogadj el
ezért szolgádtól némi ajándékot!”
De az így felelt: „Úgy igaz, ahogy az Úr él, akinek szolgálatában állok: nem fogadok el
semmit.” És hiába unszolta, hogy fogadja el, az nem volt rá hajlandó.
Námán ezért így szólt: „Ha nem, akkor adj szolgádnak annyi földet, amennyit egy pár
ökör elhúz, mert szolgád ezentúl nem mutat be égő és véres áldozatot másnak, csak az
Úrnak.”

Boldogasszony, ezer évig
Édesanyánk voltál,
Eleink ha hozzád sírtak,
Hozzájuk hajoltál:
Száz ostorral ostorozzon,
Csak ez egyért, Boldogasszony,
A jó Krisztust kérd meg:
Négy-víz parton, három-hegyen
Mindörökké magyar legyen
A máriás ének.

Szeretett Fiam! Ne felejtsd, hogy Jézus Krisztus, Dávid sarja feltámadt a halálból. Erről
szól evangéliumom, amelyért meghurcoltak, sőt mint valami gonosztevőt, még bilincsbe is
vertek. De az Isten szava nincs megbilincselve.
A választottakért tehát mindent eltűrök, hogy az örök dicsőségben ők is elnyerjék az üdvösséget Krisztus Jézusban. Igaz kijelentés ez: ha meghalunk vele, vele együtt élni is fogunk: ha tűrünk vele, vele együtt uralkodni is fogunk. Ha azonban megtagadjuk őt, ő is
megtagad minket, de ha mi hűtlenné válunk, ő hű marad, mert önmagát nem tagadhatja
meg.

Evangélium
Lk 17, 11-19
Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamaria és Galilea határvidékén.
Amikor betért az egyik faluba, tíz leprás férfi jött vele szembe. Még messze voltak, amikor már megálltak, és hangosan így kiáltottak: „Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!”
Ő rájuk tekintett, és így szólt hozzájuk: „Menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak.” Útközben megtisztultak.
Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament, hangos szóval dicsőítette
Istent, arcra borult Jézus lába előtt, és hálát adott neki. És ez az ember szamaritánus volt.
Jézus megkérdezte: „Nemde tízen tisztultak meg? Hol maradt a többi kilenc? Nem
akadt más, aki visszajött volna, hogy hálát adjon Istennek, csak ez az idegen?” Aztán hozzá
fordult: „Kelj fel és menj! Hited meggyógyított téged.”

HIRDETÉS

Szentlecke
2 Tim 2, 8-13

Szeretettel várjuk a felső tagozatos gyerekeket a plébánia OMGklubjába, ahol könnyed-játékos időtöltésre van lehetőség, hétfőn és pénteken 14.30 órától. A program részletei a kihelyezett szórólapokon olvashatók.
Október 1-jétől kezdődően minden nap az esti szentmise előtt, 17.15
órai kezdettel rózsafüzér imádságra várjuk a kedves híveket.
Idén is indul katekumen csoport plébániánkon. A következő alkalmat október 12-én, szerdán 19.00 órától tartjuk.
Október 15-én, szombaton 19 órától Peter Van de Velde orgonaművész
ad hangversenyt templomunkban. Mindenkit szeretettel várunk!
Október 16-án, vasárnap ovismisére várjuk a gyerekeket és szüleiket a
Katolikus Házba 16 órai kezdettel.
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