
 IGELAP 
Olvasmány 
Kiv 32, 7-11. 13-14 

A Sínai-hegyen, a pusztai vándorlás idején így szólt az Úr Mózeshez: „Siess, menj le, 
mert vétkezett a nép, amelyet kihoztál Egyiptomból. 

Hamar letértek az útról, amelyet előírtam nekik. Öntött borjút csináltak maguknak, azt 
imádták, áldozatot mutattak be előtte, és így beszéltek: »Izrael, ez a te istened, aki kihozott 
Egyiptomból.«” 

Az Úr még ezt is mondta Mózesnek: „Látom jól, hogy keménynyakú nép ez, engedd, 
hadd gyúljon fel ellenük haragom, hadd töröljem el őket, és téged teszlek nagy néppé.” 

Mózes igyekezett kiengesztelni az Urat, az Istent, s így szólt: „Uram, miért lobbannál ha-
ragra néped ellen, amelyet nagy hatalommal és erős kézzel kihoztál Egyiptomból? 

Emlékezz Ábrahámra, Izsákra és Jákobra, szolgáidra, akiknek megesküdtél magadra, és 
akiknek megígérted: utódaitokat úgy megsokasítom, mint az ég csillagait. És azt az egész 
földet, amelyről beszéltem, utódaitoknak adom, hogy övék legyen örökre.” 

Ekkor az Úr könyörületre indult, és visszavonta a csapást, amellyel népét meg-
fenyegette. 

Szentlecke 
1 Tim 1, 12-17 

Szeretett Fiam! Hálát adok Urunknak, Jézus Krisztusnak, aki erőt adott nekem, megbíz-
hatónak tartott és meghívott a szolgálatára – engem, aki azelőtt káromoltam s üldöztem őt, 
és erőszakos ember voltam. De megkönyörült rajtam, mivel hitetlenségemben tudatlanul 
cselekedtem. Sőt valósággal elárasztott az Úr kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és 
az iránta való szeretettel.  

Igaz beszéd ez, és teljes 
hitelt érdemel: Krisztus Jézus 
azért jött a világba, hogy üdvözít-
se a bűnösöket, s közöttük az 
első én vagyok. De éppen azért 
nyertem irgalmat, hogy Jézus 
Krisztus elsőként rajtam mutas-
sa meg végtelen türelmét, pél-
daképül azoknak, akik a jövőben 
hisznek majd benne, és így 
eljutnak az örök életre. 

Az örökkévalóság királyá-
nak, a halhatatlan és láthatat-
lan, egyedülvaló Istennek 
tisztelet és dicsőség mind-
örökkön-örökké! Ámen. 

Evangélium 
Lk 15, 1-32  

Abban az időben: A vámosok és a bűnösök Jézushoz 
jöttek, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók 
zúgolódtak emiatt, és azt mondták: „Ez szóba áll a bűnö-
sökkel és együtt étkezik velük.!”  

Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik: 
„Ha közületek valakinek száz juha van, és egy elvész belő-
lük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet, s nem megy-e 
az elveszett juh után, amíg meg nem találja? Ha megta-
lálta, örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja 
barátait és szomszédait, és azt mondja nekik: »Örüljetek, 
mert megtaláltam elveszett juhomat.« Mondom nektek, 
éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő 
bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége megtérésre. 

Ha pedig egy asszonynak tíz drachmája van, és elveszít egy drachmát, nem gyújt-e vilá-
got, nem sepri-e ki a házát, nem keresi-e gondosan, amíg meg nem találja? És ha megta-
lálta, összehívja barátnőit meg a szomszédasszonyokat, és azt mondja: »Örüljetek velem, 
mert megtaláltam elveszett drachmámat.« Mondom nektek, az Isten angyalai is éppen így 
örülnek majd egy megtérő bűnösnek.” 

 
A plébániai hitoktatás és a szentségekre való felkészítés szeptember  
12-től indul, erre jelentkezni a templomban kihelyezett jelentkezési la-
pon lehet. Szeretettel várjuk a gyerekeket!  
Plébániánk baba-mama klubja szeptember 13-án, kedden 10 órától tart-
ja első alkalmát a Katolikus Házban. 
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Szent Anna nyugdíjas klubunk szeptember 14-én, szerdán tartja évnyitó 
alkalmát a Katolikus Házban 14 órától. Szeretettel várunk minden klub-
tagot! Bővebb tájékoztatást a plébániai irodán kérhetnek az érdeklődők 
hivatali időben. 
Plébániánk táncklubja szeptember 16-án, pénteken 20 órától tartja első 
alkalmát a Katolikus Házban. Szeretettel várjuk az érdeklődőket. 
Jövő vasárnap, szeptember 18-án ovismisére várjuk a gyerekeket és szü-
leiket a Katolikus Házba  16 órai kezdettel. 
Idén is indul katekumen csoport plébániánkon. Az első alkalmat  
szeptember 28-án, szerdán 19 órától tartjuk. Bővebb információt a kihe-
lyezett szórólapokon olvashatnak az érdeklődők. 
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