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VASÁRNAPI
EVANGÉLIUM
(Mk 9,30-37)
Abban az időben Jézus és tanítványai átmentek Galileán. De Jézus
nem akarta, hogy valaki megtudja
ezt, mert a tanítványait készült oktatni. Ezt mondta nekik: „Az Emberfiát
az emberek kezére adják, megölik,
de miután megölték, harmadnapra
feltámad.” Ők nem értették ezeket
a szavakat, de féltek megkérdezni.
Ezután Kafarnaumba értek. Amikor
már otthon voltak, Jézus megkérdezte tőlük: „Miről vitatkoztatok
az úton?” Tanítványai azonban hallgattak, mert az úton egymás közt
arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb
közülük. Leült, odahívta a tizenkettőt,
és így szólt: „Ha valaki első akar lenni,
legyen mindenki között az utolsó,
és mindenkinek a szolgája.” Aztán
odahívott egy kisgyermeket, közéjük
állította, majd magához ölelte, és ezt
mondta nekik: „Aki befogad egy ilyen
gyermeket az én nevemben, engem
fogad be. Aki pedig engem befogad,
nem engem fogad be, hanem azt,
aki küldött engem.”

Imaszándékunk:

AZ ÉVKEZDÉSÉRT

AKI ELSŐ AKAR LENNI,
LEGYEN MINDENKI SZOLGÁJA!
(Fülöp Ákos)
Minden közösségben – a társadalomban is – vannak tehetségesebbek, bizonyos területen ügyesebbek. De mindenkiben van valami jó, valami értékelhető.
Ennek alapja, hogy Isten a saját képére
alkotott minket.
A különféle képességekkel rendelkező
emberek között természetes a versengés. Újra s újra felmerül a kérdés,
ki az értékesebb. Mai társadalmunkban – sajnos – sokszor az értékesség,
az eredményesség alapja csupán a teljesítmény, egyedül a környezettől származó elismertség. Itt a kisebb, a gyengébb elvész. Ebben a gondolkodásban
az értékesség alapja nem az Istentől
alkotott létünk. Ennek következménye
sok erőszak, küzdelem, meg nem értés,
a másik lebecsülése.
Jézus arra helyezi a hangsúlyt, hogy
a másikért tegyünk valami jót, hogy
a szolgálatban találjuk meg értékességünket. Ha az alap Istentől alkotott
létünk, akkor már nem a tehetségen,
a képességeken, a lehetőségeken lesz
a hangsúly, akkor könnyebb lesz elfogadni a másik kiemelkedését, és kevésbé érzi magát kicsinynek a kevesebbel
rendelkező ember. Akkor mindannyian
megtalálhatjuk a magunk helyét a társadalomban, a közösségben.
Forrás: www.plebania.net

HIRDETÉSEK

MISEREND

Szerdánként 17:30-kor a ligeti plébánián KLOTILDLIGET
plébániai hittant tartunk. Régieket és úja- szeptember 23. vasárnap
ünnepi mise
9 óra
kat is szerettel várjuk, érdeklődni Tóthné
családok miséje 11 óra
Müller Andreánál lehet (06 30 431 2221).
egyetemi mise
20 óra
Csütörtökön 18 órakor az Egyházközségi Bölcs 2,12.17-20
Nővérek kápolnájában a lelki adoptálók Jak 3,16-4,3
Mk 9,30-37
szentmiséjét tartjuk.
szeptember 27. csütörtök 18 óra
szeptember 29. szombat 18 óra
Pénteken 18 órakor ugyanitt a Szent
szeptember 30. vasárnap
Mónika közösség szentmiséje lesz.
ünnepi mise
9 óra
családok miséje 11 óra
Szombatonként a ligeti 18 órás mise után
egyetemi mise
20 óra
zsolozsmát imádkozunk a templomban.
Szám 11,25-29
Jak 5,1-6
Vasárnap a 17 órás szentmise után
Mk 9,38-43.45.47-48
Pilisjászfalun a kápolnában
kápolnaszéket tartunk.

PILISJÁSZFALU

Október 6-án szombaton, a ligeti
plébánián 19 órakor egy megosztást
tartunk a szentségi kápolnában szerzett
tapasztalatokról. Minden érdeklődőt
szeretettel várunk.
A Szentségi Kápolna a látogatottság
gyakorisága és a visszajelzések alapján
bevált és működik. Az illetékesekkel,
a visszajelzéseket is figyelembe véve, úgy
döntöttünk, hogy a mai naptól a látogatási időt megnöveljük, és a kápolna reggel
5-től este 11-ig tart nyitva, illetve innentől
kezdve nem szükséges ikszelnünk.

szeptember 23. vasárnap 17 óra
szeptember 30. vasárnap 17 óra

PILISCSABA
szeptember 23. vasárnap
ünnepi mise
szeptember 28. péntek
szeptember 29. szombat
szeptember 30. vasárnap
ünnepi mise

11 óra
17 óra
17 óra
11 óra

SZILÁGYI SZABOLCS PLÉBÁNOS

fogadóóra:
csütörtök
17:00–17:45
péntek
16:00–16:45
telefonszám:
06 30 611 1296
Szeretettel várjuk azokat, akik ministrál- e-mail:
px.sacerdos@gmail.com
nának, jelentkezni a sekrestyében lehet.
Többetek megkeresésére egy új, fiatal
házasközösséget indítunk, az érdeklődők engem keressenek.
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