
 IGELAP 
Olvasmány 
Iz 53, 10–11 

A próféta ezt mondja az eljövendő Üdvözítőről: Úgy tetszett az Úrnak, hogy összetöri 
szenvedéssel. 

Ha odaadja életét engesztelő áldozatul: látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete, és tel-
jesül általa az Úr akarata. 

Majd ha véget ér lelkének gyötrelme, látni fogja a világosságot és megelégedés tölti el. 
Igaz szolgám sokakat igazzá tesz tudása által, és gonoszságaikat ő hordozza. 

Szentlecke 
Zsid 4, 14–16 

Testvéreim! Mivel olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt az egeken: Jézus, az Isten 
Fia, – ezért legyünk állhatatosak a hitvallásban. A mi főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne 
tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben 
kísértést szenvedett, a bűntől azonban mentes maradt. 

Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk és kegyelmet 
kapjunk, amikor segítségre szorulunk. 

Evangélium 
Mk 10, 35–45 

Abban az időben: 
Zebedeus fiai, Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták: „Mester, szeret-

nénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk.” 
Ő megkérdezte: „Mit kívántok, mit tegyek nektek?” 
Ezt felelték: „Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon ül-

jön a te dicsőségedben.” 
Jézus így válaszolt: „Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én 

iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelke-
dem?” 

Azt felelték: „Meg tudjuk tenni!” 
Jézus így folytatta: „A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, s a keresztséggel, 

amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és bal oldalamon ki 
üljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült.” 

Amikor a többi tíz ezt hallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra. Ezért Jézus odahívta 
őket magához, és így szólt hozzájuk: 

„Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és 
vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De közöttetek ez ne így legyen. Ha valaki közü-
letek ki akar tűnni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen min-
denkinek a szolgája. Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő 
szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” 

 

Nem uralkodni, hanem szolgálni 
Az apostolokat is emberi ambíciók fűtötték. Rangban, címben előre szerettek 

volna haladni, hogy maguk előtt és mások előtt is tudjanak „valamit” felmutatni. 
Ha meg is sejtettek valamit Isten országából, annak szépségeiből és törvényeiből, 
lényegében földhöz ragadt emberek maradtak, gondolkodásmódjukban is, egé-
szen a nagy húsvétig és a Lélek eljöveteléig. Különösen Jézus sokszor megjöven-
dölt és előkészített szenvedése és halála volt számukra idegen. Pedig éppen a 
szenvedésben és halálban fejeződött ki legjobban Jézus teljes életodaadása ér-
tünk, emberekért. 

Az apostolok nyilvánvalóan azt nem tudták megérteni, hogyan valósulhat meg a 
Messiás uralkodása és dicsősége éppen a halálban és a teljes kifosztottságban. 
Jézus ezért többször is szóbeli tanítást mondott nekik a szolgálatról és saját magá-
ról mindig úgy beszélt, mint aki szolgaként van közöttünk Az egyházban mindig 
voltak, akik hősi fokban valósították meg a szolgálat szellemét. Ma is vannak ilyen 
ismert és névtelen szentek. Charles de Foucauld úgy valósította meg a jézusi esz-
ményt, hogy kivonult a sivatagba, szegény lett a szegények közt. Jézus kis testvérei 
és nővérei úgy, hogy derűs lélekkel, névtelenül élnek a világvárosok nyomornegye-
deiben, együtt a legszegényebbekkel és szolgálnak nekik. Kalkuttai Teréz anya és a 
szeretet misszionáriusai a haldoklók, a gyógyíthatatlan betegek és az utcára kido-
bottak szolgálatát végzik. S ki tudja, hányan vannak még hozzájuk hasonlók? Jézus 
azt akarja, hogy Isten országában a szeretetszolgálat, egymás szolgálata általános 
gyakorlat legyen. 

Hála Istennek, hogy ilyen névtelen szentek élnek az egyházban. Imádkozzunk a 
szolgálat kegyelméért!  

forrás: www.szepi.hu 

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

Tájékoztatjuk a híveket, hogy vasárnaponként ismét nyitva áll a Mária-
kápolna, ahol lehetőséget biztosítunk a kisgyermekes családoknak a nyu-
godt misehallgatásra. 

A jövő hét végén szombatról vasárnapra (okt. 24-25.) virradóra kerül sor az 
óraállításra. Ne feledkezzenek meg erről! 
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A mai vasárnap, a szentmiséken befolyó perselyadományokat a missziók 
javára fogjuk továbbítani. Köszönjük híveink nagylelkű támogatását! 

 

2015. október 18. 
Évközi 29. vasárnap 
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