
 IGELAP 
Olvasmány 
Hab 1, 2-3; 2, 2-4 

Meddig kell még, Uram, 
segítségért folyamodnom 
anélkül, hogy meghallgatnál? 
Hozzád kiáltanom: „Erőszak!” 
anélkül, hogy megszabadítanál? 

Miért feded fel előttem a gonoszságot, 
és mutatod meg a nyomorúságot? 
Csupa fosztogatást, csupa rablást 
látok magam előtt; 
a vádaskodás és civakodás 
egyre fokozódik. 

Az Úr is megszólalt, és ezt mondta: 
„Írd le a látomást, 
vésd fel táblára, 
hogy könnyen olvasható legyen. 

Mert ez a látomás a maga idejében 
beteljesedik és nem hiúsul meg; 
ha késik, csak várj, 
biztosan bekövetkezik, tévedhetetlenül. 

Akinek nem igaz a lelke, az elbukik, 
de az igaz élni fog hűségéért.” 

Szentlecke 
2 Tim 1, 6-8. 13-14 

Szeretett Fiam! Figyelmeztetlek, éleszd fel magadban Isten kegyelmét, amely kézfölté-
telem folytán benned él. Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a 
józanság lelkét adta nekünk. Ne szégyellj hát tanúságot tenni Urunk mellett, sem mellet-
tem, aki érte fogoly vagyok. Ehelyett vállald az evangéliumért a szenvedéseket velem 
együtt, bízva az Isten erejében. Eszményed az az egészséges tanítás legyen, amelyet Krisz-
tus Jézus hitében és szeretetében tőlem hallottál. Őrizd meg a rád bízott kincset a Szentlé-
lek erejével, aki bennünk lakik. 

Evangélium 
Lk 17, 5-10 

Abban az időben: Az apostolok kérték az Urat: „Növeld bennünk a hitet.” Az Úr így vála-
szolt: „Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a szeder-
fának: Szakadj ki tövestől és verj gyökeret a tengerben, engedelmeskedik nektek. 

Melyiktek mondja béresének vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: »Gyere ide 
tüstént és ülj asztalhoz.« Nem ezt mondja-e inkább: »Készíts nekem vacsorát, övezd fel 

magadat és szolgálj ki, amíg eszem és iszom! Aztán majd ehetsz és ihatsz te is?« S talán 
megköszöni a szolgának, hogy teljesítette parancsait? 

Így ti is, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: haszontalan szol-
gák vagyunk, hiszen csak kötelességünket teljesítettük.” 

A reménység imája kőtáblára vésve 
Uram! Vezess engem a halálból az életre, a ha-
zugságból az igazságra! Vezess engem a kétség-
beesésből a reménységre, a félelemből a biza-
lomra! Vezess engem a gyűlöletből a szeretetre, a 
háborúból a békébe!  
Engedd, hogy béke töltse be a sziveinket, a mi 
világunkat és az egész világmindenséget!  
Béke, béke, béke!  
Amen. 

Teréz Anya 
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 Szeretettel várjuk a felső tagozatos gyerekeket a plébánia OMG-
klubjába, ahol könnyed-játékos időtöltésre van lehetőség, hétfőn és pén-
teken 14.30 órától. A program részletei a kihelyezett szórólapokon ol-
vashatók. 
Október 1-jétől kezdődően minden nap az esti szentmise előtt, 17.15 
órai kezdettel rózsafüzér imádságra várjuk a kedves híveket. 
Egyházközségünk október 2-től október 9-ig tartja a templomunk búcsú-
jához kapcsolódó ünnepi hetet. 
Szeretettel várunk mindenkit október 8-án, szombaton 15 órától, egy-
házközségi Oktoberfest néven megrendezésre kerülő vidám családi na-
punkra! A program részletei és a jelentkezés menete a kihelyezett szóró-
lapokon olvashatók. 
Templomunk ünnepi búcsúi szentmiséjét jövő vasárnap, október 9-én, 
10 órakor tartjuk. Ezen a napon a szokásos fél 12-es szentmise 15 perc-
cel később kezdődik. 
Október 15-én, szombaton 19 órától Peter Van de Velde orgonaművész 
ad hangversenyt templomunkban. Mindenkit szeretettel várunk! 
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