
 IGELAP 
Olvasmány 
Iz 35, 4–7a 

Mondjátok a csüggedt szívűeknek: 
„Bátorság? Ne féljetek! 

Íme, eljön Istenetek, 
eljön, hogy bosszút álljon és megfizessen. 
Maga Isten jön el, hogy szabadulást 
hozzon nektek.” 

Akkor megnyílik a vakok szeme, 
és a süketek füle hallani fog. 
Ugrándozik majd a sánta, mint a szarvas, 
és a némák nyelve örvendezve ujjong. 
Mert vizek fakadnak a pusztában, 
és folyóvizek a sivatagban. 
A száraz vidék tóvá változik, 
a szomjas föld vizek forrásává. 

Szentlecke 
Jak 2, 1–5 

Testvéreim! Ha hisztek dicsőséges Urunkban, Jézus Krisztusban, ne legyetek személyvá-
logatók. Amikor közösségetekbe belép egy férfi pompás öltözékben, aranygyűrűvel az uj-
ján, és belép egy szegény is elnyűtt ruhában, figyelmetek a pompás öltözékű felé fordul, és 
így szóltok hozzá: „Foglalj itt kényelmesen helyet.” A szegénynek meg azt mondjátok: „Állj 
oda oldalra!” Vagy: „Lépj ide zsámolyomhoz!” Hát nem megkülönböztetés ez? Nem ítéltek 
e szívetekben részrehajlón, helytelenül gondolkozva? 

Hallgassatok ide, szeretett testvéreim! Hát Isten nem azokat választotta-e ki, akik a vi-
lág szemében szegények, hogy a hitben gazdagok legyenek, és örököljék az országot, ame-
lyet azoknak ígért, akik őt szeretik? 

Evangélium 
Mk 7, 31–37 

Abban az időben: 
Jézus elhagyta Tirusz vidékét, és Szidonon át a Galileai-tóhoz ment a Tízváros határába. 
Itt eléje hoztak egy dadogva beszélő süketet, és kérték, tegye rá a kezét. (Jézus) félre-

vonta őt a tömegből, a fülébe dugta az ujját, majd megnyálazott ujjával megérintette a 
nyelvét. Föltekintett az égre, fohászkodott és így szólt: „Effata, azaz: Nyílj meg!” Azon 
nyomban megnyílt a füle, megoldódott a nyelve, és érthetően beszélt. 

Jézus megparancsolta nekik, hogy a dologról ne szóljanak senkinek. De minél jobban 
tiltotta, annál inkább hirdették. 

Szerfölött csodálkoztak, és hangoztatták: „Csupa jót tett: A süketeket hallókká teszi, a 
némákat pedig beszélőkké!” 

Az evangéliumi történet záró része kiszé-
lesíti a csodában részesülők körét. A süket-
néma meggyógyul, de mellette sokan válto-
záson esnek át. Mintha Jézus „Nyílj meg!” 
felszólítása nekik is szólna, hiszen megnyí-
lik értelmük annak felismerésére, hogy 
rendkívüli dolog történt. Megnyílik szívük, 
hogy Jézusban felismerjék a jótevőt, a gyó-
gyítót. És talán a csoda ránk is hatással 
van. Talán bennünket is megérint az Úr. 
Talán a mi bűnös lelkünket is megérinti 
irgalma, hogy bűneinktől megszabaduljunk. 
Talán a mi fülünket is megérinti, hogy meg-
halljuk tanítását. Talán a mi szánkat is 
megnyitja, hogy őt dicsérjük és szeretetét 
hirdessük. Ehhez a csodához csak annyi 
kell, hogy elismerjem gyengeségem és Jé-
zus segítségét kérjem.  

Horváth István Sándor 

 
A tanévnyitó szentmisét szeptember 13-án fél 9-kor tartjuk. 

A plébániai hitoktatás és a szentségekre való felkészítés szeptember 14-től 
indul, erre jelentkezni a templomban kihelyezett jelentkezési lapon lehet. 
Szeretettel várjuk a gyerekeket! 

Plébániánk baba-mama klubja szeptember 15-én kedden 10 órától tartja 
első alkalmát a Katolikus Házban. 

Szent Anna nyugdíjas klubunk szeptember 16-án, szerdán tartja évnyitó 
alkalmát a Katolikus Házban 14 órától. Szeretettel várunk minden klub-
tagot! Bővebb tájékoztatást a plébániai irodán kérhetnek az érdeklődők 
hivatali időben. 
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Szeptember 24-én, csütörtökön, Szent Gellért ünnepén autóbuszos za-
rándoklatra hívjuk a kedves híveket Őscsanádra. Az útról a szórólap és a 
jelentkezési lap megtalálható az újságos asztalon. Jelentkezési határidő: 
szeptember 22. 

 

2015. szeptember 6. 
Évközi 23. vasárnap 

 

 6720 Szeged, Dóm tér 15. | +36-62/420-157  Belvárosi R. K. Plébánia  www.szegedidom.hu | pasztoracio@szegedidom.hu 
 


