
 IGELAP 
Olvasmány 
Sir 3, 19-21. 30-31 

Fiam, alázattal vidd végbe tetteidet, 
és jobban szeretnek majd, mintha adakoznál. 
Nagy vagy? Annál inkább alázd meg magadat, 
akkor majd kegyelmet találsz Istennél. 
Mivelhogy igen nagy az Isten hatalma, 
tiszteletben tartják az alázatosak. 
Nincs gyógyír a gőgös embernek sebére, 
a gonoszság vert benne gyökeret, és nem is veszi észre. 
A bölcs szív nyitva áll a bölcsek szavának, 
s a figyelmes fül bölcsességre vágyik. 

Szentlecke 
Zsid 12, 18-19. 22-24a 

Testvéreim! Ti nem kézzel tapintható hegyhez, és lobogó tűzhöz járultatok, sem sűrű 
homályhoz, sötétséghez, sem forgószélhez, harsonazengéshez vagy mennydörgő szózathoz, 
amelynek hallatára (a zsidók) könyörögni kezdtek, hogy ez a hang ne szóljon tovább hozzájuk. 

Nem, ti Sion hegyéhez járultatok, az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, az 
angyalok ezreihez, az égben számon tartott elsőszülöttek ünnepi sokadalmához és gyüle-
kezetéhez, mindnyájunk bírájához, az Istenhez, a tökéletes igazak lelkeihez, az új szövetség 
közvetítőjéhez, Jézushoz. 

Evangélium 
Lk 14, 1. 7-14 

Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Amikor 
észrevette, hogy a meghívottak válogatják az első helyeket, egy példabeszédet mondott 
nekik. 

„Amikor lakomára hívnak – kezdte –, ne ülj az első helyre, mert akadhat a hivatalosak 
közt nálad előkelőbb is. Ha ez megérkezik, odajön, aki meghívott titeket, és felszólít: »Add 
át a helyedet neki.« És akkor szégyenszemre az utolsó helyet kell elfoglalnod. 

Ha tehát hivatalos vagy valahova, menj el, és foglald el az utolsó helyet, hogy amikor a 
házigazda odajön, így szóljon hozzád: »Barátom, menj följebb.« Milyen kitüntetés lesz ez 
számodra a többi vendég előtt! Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki 
pedig magát megalázza, azt felmagasztalják.” 

Ekkor a házigazdához fordult: „Amikor ebédet vagy vacsorát adsz, ne hívd meg barátai-
dat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat, mert azok is meghívnak és 
viszonozzák neked. Ha lakomát adsz, hívd meg a szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat. 
Boldog leszel, mert ők nem tudják neked viszonozni. Te azonban az igazak feltámadásakor 
megkapod jutalmadat.” 
 

Ady Endre: 

Alázatosság langy esője 
Nyilazott Napod tüzes hője, 
Nem volt enyhülésem, Uram, 
S felhődből rám permetezett 
Alázatosság langy esője. 
Nézd, ahogyan fejem lehajtom, 
Szánom minden dölyföm, Uram, 
S ha van még bennem gőg-erő, 
Szívemmel együtt kiszakajtom. 
Mutass nekem egy ellenséget, 
Valaki ocsmányt, óh uram, 
Megcsókolom csúf lábnyomát, 
Hogy méltón imádjalak téged. 
Elébem kis folyókák hozzák 
Szakadt kegyelmed, óh Uram, 
S csobog lelkemben kedvesen 
A leesett alázatosság. 
Szeretnék mindent odaadni 
Nagy, szent szeszélyednek, Uram 
S szeretnék minden percemen 
Nagyon-nagyon megaláztatni.  

  

HIRDETÉS  

 A héten lesz elsőpéntek. Az esti szentmise után a Jézus Szíve-litániát 
imádkozzuk. 

 Jövő vasárnap elsővasárnap. 17 órától rózsafüzért imádkozunk a Mária-
kápolnában, majd titokcserére kerül sor. 

 Szeptember 3-án 17 órakor ünnepi szentmisét mutatnak be az újszegedi 
Teréz templom felszentelésének 10. évfordulójának alkalmából. Minden 
kedves hívőt szeretettel várnak. 
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