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IGELAP

Olvasmány
Bölcs 9, 13–19

Szentlecke
Filem 9b-10. 12–17
Szeretett Testvéreim! Én, az öreg Pál most Krisztus Jézusért fogságot szenvedek. Fiamért, Onezimuszért könyörgök, akinek bilincseimben én adtam életet.
Úgy küldöm vissza hozzád, mint saját szívemet. Szerettem volna magam mellett tartani,
hogy helyetted szolgáljon nekem fogságomban, amelyet az evangéliumért viselek.
Beleegyezésed nélkül azonban mégsem teszem, hogy jótéteményed ne kényszerből fakadjon, hanem önként vállald. Talán éppen azért hagyott ott egy időre, hogy egyszer s mindenkorra visszakapjad, de már nem mint szolgát, hanem többet: mint szeretett testvért.
Mert nekem teljesen az, de neked még inkább: test szerint is, az Úrban is.
Ha tehát együtt érzel velem, fogadd őt úgy, mint engem.

Evangélium
Lk 14, 25–33
Abban az időben: Amikor Jézust nagy népsokaság követte, ő hozzájuk fordult, és így
szólt: „Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivérét és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet az én tanítványom.
Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így követ, nem lehet az én tanítványom.
Ha valaki közületek tornyot akar építeni, vajon nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, hogy van-e miből befejeznie? Mert ha az alapokat lerakta, de (az építkezést) befejezni nem tudta, mindenki, aki csak látja, gúnyolni kezdi: »Ez az ember építkezésbe fogott,
de nem tudta befejezni.«
Vagy, ha egy király hadba vonul egy másik király ellen, előbb leül és számot vet, vajon a

maga tízezer katonájával szembe tud-e szállni azzal, aki húszezerrel jön ellene? Mert ha
nem, követséget küld hozzá még akkor, amikor messze jár, és békét kér tőle.
Tehát mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amije van, nem lehet az én tanítványom.”

Szentlélek Úristen vezesd a gyermekeket, fiatalokat és tanáraikat, hogy ez az idei
tanév gyümölcsöző legyen számukra, s előrehaladjanak a hitben és jézusi életben.
Ámen.

HIRDETÉS

Melyik ember képes fölismerni Isten akaratát,
és ki tudja elgondolni, mit kíván az Úr?
Hisz a halandók gondolatai bizonytalanok,
és terveink ingatagok.
Mert a romlandó test gátolja a lelket,
és a földi sátor ránehezedik a sokat tűnődő elmére.
Csak nagy nehezen derítjük ki, ami a földön van,
és üggyel-bajjal értjük meg, ami kézenfekvő.
Hát akkor az égi dolgokat ki tudná kifürkészni?
Ki ismerte föl valaha is akaratodat,
ha te nem adtál neki bölcsességet,
és nem küldted el neki a magasból szent lelkedet?
Csak így lettek simává a földön lakók útjai,
s így tanulták meg az emberek, ami kedves a szemedben.
Csak a bölcsesség által menekültek meg.

A tanévnyitó szentmisét szeptember 11-én fél 9-kor tartjuk. Kérjük az iskolás gyerekeket, hogy erre az alkalomra hozzák magukkal az iskolatáskájukat, mert a mise keretében Isten áldását kérjük rá, és az egész tanéves munkára.
A plébániai hitoktatás és a szentségekre való felkészítés szeptember 12től indul, erre jelentkezni a templomban kihelyezett jelentkezési lapon
lehet. Szeretettel várjuk a gyerekeket!
Plébániánk baba-mama klubja szeptember 13-án kedden 10 órától tartja első alkalmát a Katolikus Házban.
Szent Anna nyugdíjas klubunk szeptember 14-én, szerdán tartja évnyitó
alkalmát a Katolikus Házban 14 órától. Szeretettel várunk minden klubtagot! Bővebb tájékoztatást a plébániai irodán kérhetnek az érdeklődők
hivatali időben.

Belvárosi R. K. Plébánia

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

