
 IGELAP 
Olvasmány 
Dán 12, 1—3 

A végső nagy napokról szól az Úr: 
Abban az időben fölkel Mihály, a nagy fejedelem, néped fiainak oltalmazója; mert olyan 

szorongattatás ideje következik, amilyen még nem volt soha, amióta nemzetek vannak. 
Abban az időben megszabadul néped, mind, aki be van írva a könyvbe. 

Akik a föld porában alszanak, azok közül sokan feltámadnak, némelyek örök életre, 
mások gyalázatra, örök kárhozatra. 

Akkor az érteni tudók ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, s akik igazságra tanítottak 
sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok. 

Szentlecke 
Zsid 10, 11—14. 18 

Testvéreim! Minden pap naponta elvégzi szolgálatát, és ugyanazt az áldozatot többször 
is bemutatja. Ezeknek azonban nincs erejük a bűn eltörlésére. Krisztus ellenben csak egy 
áldozatot mutatott be a bűnökért, és örökre helyet foglalt az Isten jobbján. Már csak arra 
vár, hogy minden ellensége hódolattal leboruljon lába előtt. 

Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Ám ahol ezek bocsána-
tot nyertek, ott nincs többé bűnért való áldozat. 

Evangélium 
Mk 13, 24—32 

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: 
Azokban a napokban, amikor a gyötrelmek véget 

érnek, a nap elsötétedik, a hold nem ad világosságot, 
a csillagok lehullanak az égről, és a mindenséget 
összetartó erők megrendülnek. 

Akkor majd meglátjátok az Emberfiát, amint eljön 
a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel. Szét-
küldi angyalait, és összegyűjti választottait a világ 
négy tájáról, a föld szélétől az ég határáig. 

Vegyetek példát a fügefáról: Amikor már zöldellni 
kezd és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. 
Így ti is, amikor látjátok, hogy ezek mind bekövetkez-
nek, tudjátok meg, hogy közel van, már az ajtó előtt. 

Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemze-
dék, míg mindezek be nem következnek. Ég és föld 
elmúlnak, de az én igéim soha el nem múlnak. Ám azt 
a napot vagy órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, 
sem a Fiú, hanem egyedül az Atya. 

 

Isten csodásan működik 
Egy királynak volt egy minisztere, aki minden alkalmas és alkalmatlan helyzetben azt 
mondta: „Isten csodásan működik.” Egy idő után a király olyan sokszor hallotta ezt a mon-
datot, hogy már elege lett belőle.  

Egyszer az uralkodó és minisztere vadászatra indult. A király lőtt egy szarvast. 
Mindketten éhesek voltak, így tüzet raktak, és megsütötték. A király nekilátott az 
evésnek, de a nagy sietségében levágta egy ujját. A miniszter ezúttal is azt mondta: 
„Isten csodásan működik.” A királynál most már betelt a pohár. Elbocsátotta a 
miniszterét. Megparancsolta neki, hogy tűnjön el a szeme elől. A miniszter elment. 

A király, a szarvas sülttel jóllakva elaludt. Vad rablók, Kali istennő imádói törtek 
rá. Megkötözték, fel akarták áldozni istennőjüknek – majd el szerették volna fo-
gyasztani. De az utolsó pillanatban észrevette az egyikük, hogy a királynak hiányzik 
egy ujja. A rablók tanácskoztak, és úgy találták: „Ez az ember nem tökéletes. Hiány-
zik egy testrésze. Istennőnk csak tökéletes áldozatot kaphat.” Így futni hagyták. 

A király visszaemlékezett minisztere szavaira: „Isten csodásan működik.” És 
megértette, hogy ebben az esetben is igaza volt. Bűnösnek érezte magát, amiért 
száműzte, és megparancsolta, hogy keressék meg. Hosszú idő után rátaláltak. A 
király bocsánatot kért tőle, és kérte, álljon újra szolgálatába. A miniszter azt vála-
szolta: „Nem kell bocsánatot kérned. Hálás vagyok, hogy elküldtél magadtól. Kü-
lönben engem áldoztak volna fel a rablók. Nekem megvan minden ujjam. Isten cso-
dásan működik.” 

Ismeretlen szerző 

A Piarista Gimnázium november 17-én tartja nyílt napját 6. és 8. osztá-
lyos tanulóknak. Szeretettel várják az érdeklődő fiúkat és lányokat egy-
aránt. 

November 28-án, szombaton 10.00–17.00 óráig adventi koszorúkészí-
tésre hívjuk és várjuk egyházközségünk minden tagját a Katolikus Házba. 
A program részletei a kihelyezett szórólapokon olvashatók. 

Jövő vasárnap a szentmiséken befolyó perselyadományokat a Karitász 
céljaira fogjuk továbbítani. Előre is köszönjük híveink nagylelkű támoga-
tását! 
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A jövő évre vonatkozó miseszándékokat a sekrestyében ill. hivatali idő-
ben a plébánián lehet íratni. 

 

2015. november 15. 
Évközi 33. vasárnap 
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