
 IGELAP 
Olvasmány 
Iz 50, 5–9a 

Prófétája által a Megváltó így beszél: 
„Isten, az Úr megnyitotta fülemet. Én nem álltam ellen, és nem hátráltam meg. Hátamat 

odafordítottam azoknak, akik vertek, arcomat pedig azoknak, akik tépáztak. Nem rejtettem 
el arcomat azok elől, akik gyaláztak és leköpdöstek. 

Isten, az Úr megsegít, ezért nem vallok szégyent. Arcomat megkeményítem, mint a kő-
szikla, s tudom, hogy nem kell szégyenkeznem. 

Közel van, aki igazságot szolgáltat nekem. Ki szállhat velem perbe? Álljunk ki együtt! Ki 
az ellenfelem? Jöjjön ide hozzám! Isten, az Úr segítségemre siet. Ki ítélhetne el?” 

Szentlecke 
Jak 2, 14–18 

Testvéreim! Mit használ, ha valaki azt állítja, hogy van hite, belőle fakadó tettei azon-
ban nincsenek? Üdvözítheti a hite? Ha valamelyik testvérnek nem volna ruhája és nem 
volna meg a mindennapi tápláléka, és egyiketek így szólna hozzá: „Menj békében, mele-
gedj, és lakjál jól!”, de nem adnátok meg neki, amire testének szüksége van, mit használna? 

Ugyanígy a hit is, ha tettek nem származnak belőle, magában holt dolog. Azt is mond-
hatja valaki: „Neked hited van, nekem meg tetteim.” Ha tettek nélkül megmutatod nekem 
hitedet, tetteim alapján én is bebizonyítom neked hitemet. 

Evangélium 
Mk 8, 27–35 

Abban az időben: 
Jézus elment tanítványaival Fülöp Cezáreájának vidékére. Útközben megkérdezte tanít-

ványait: „Kinek tartanak engem az emberek?” 
Azok így válaszoltak: „Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások va-

lamelyik prófétának.” 
Erre megkérdezte tőlük: „Hát ti mit mondotok, ki vagyok?” 
Péter válaszolt: „Te vagy a Messiás!” Ekkor Jézus a lelkükre kötötte, hogy ne szóljanak 

erről senkinek. 
Ezután arra kezdte tanítani őket, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, a 

főpapok és az írástudók elvetik, megölik, de harmadnapra feltámad. Ezt egészen nyíltan 
megmondta. 

Erre Péter félrevonta és szemrehányást tett neki. De ő hátrafordult, ránézett tanítványai-
ra, és így korholta Pétert: „Távozz tőlem, sátán, mert nem Isten szándéka szerint gondol-
kodsz, hanem emberi módon.” 

Majd összehívta a népet és tanítványait, s így szólt hozzájuk: „Ha valaki követni akar, 
tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és kövessen. Mert aki meg akarja menteni életét, 
elveszíti azt, de aki elveszíti életét értem és az evangéliumért, megmenti azt.” 

Szent-Gály Kata 

Keresztúton 
Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szeretlek?  
Tudsz-e tűrni értem, hordani keresztet?  
Roskadva, remegve, föl, egész a célig?  
Akkor is, ha szíved ezer sebből vérzik? 

Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szerettem?  
Reszketni, remegni az Olajfa-kertben?  
Elhagyatva lenni, egyedül a bűnnel?  
Szemben a Halállal, szemben a közönnyel? 

Tudod-e karodat szélesre kitárni?  
Az egész világért áldozattá válni?  
És tudsz-e pihenni úgy a kereszten, 
hogy örvendezz rajta: mindig ezt kerestem? 

Adnád-e kezedet szorító kötélnek?  
Arcodat a gúnynak, lenéző köpésnek?  
Tudsz-e mellém állni fojtogató csendben?  
Az ostorozásnál eltakarnál engem? 

Tudsz-e mellém hágni? A helyembe lépni?  
Magadat feledve életemet élni?  
Egészen eltűnni, elmerülni bennem?  
Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szerettem? 

 
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 tart-
ja első alkalmát a Katolikus Házban. 

Katekumen csoportunk szeptember 15-én, 19 órakor találkozik a plébá-
nia hittantermében. 

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. 

Jövő vasárnap, szeptember 20-án ovismisére várjuk a gyerekeket és szü-
leiket a plébánia hittantermébe 16 órától. 

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. 
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Plébániánk táncklubja szeptember 25-én, pénteken tartja első alkalmát 
a Katolikus Házban 20 órai kezdettel. Szeretettel várunk minden érdek-
lődőt! 

 

2015. szeptember 13. 
Évközi 24. vasárnap 
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