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VASÁRNAPI EVANGÉLIUM

ELMÉLKEDÉS

(Mk 9,38-43.45.47-48)

(Horváth István Sándor)

Abban az időben János (apostol) így
szólt Jézushoz: „Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki,
de nem tart velünk. Megtiltottuk neki,
mert nem követ minket.” Jézus ezt
válaszolta: „Ne tiltsátok meg neki! Aki
a nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen szidalmazni engem. Aki nincs
ellenünk, velünk van.llenünk, velünk
Aki inni ad nektek akár csak egy pohár
vizet is az én nevemben – azért, mert
Krisztuséi vagytok –, bizony, mondom
nektek, nem marad jutalom nélkül.
De aki megbotránkoztat egyet is e kicsinyek közül, akik hisznek bennem,
jobb volna annak, ha malomkövet
kötnének a nyakára és a tengerbe
dobnák. Ha a kezed megbotránkoztat,
vágd le. Jobb csonkán bemenned
az életre, mint két kézzel a kárhozatra
jutnod, az olthatatlan tűzre. Ha a lábad
megbotránkoztat, vágd le. Jobb sántán
bemenned az életre, mint két lábbal
a kárhozat olthatatlan tüzére kerülnöd. Ha a szemed megbotránkoztat,
vájd ki. Jobb fél szemmel bemenned
az Isten országába, mint két szemmel
a kárhozatra jutni, ahol a férgük el nem
pusztul, és a tüzük ki nem alszik.”

Szentgyónás vagy lelki beszélgetés
alkalmával papként gyakran megkérdezem, hogy az illető szokott-e Szentírást
olvasni. Egy fiatal édesapa egyszer azt
válaszolta, hogy gimnazista korában
minden nap olvasott egy részletet, de
már sok éve ki sem nyitotta Bibliáját.
Kérdeztem, hogy nincsenek-e elvonási
tünetei? Nincsenek, válaszolta mosolyogva, mert értette a humort, s mert
csak humornak gondolta kérdésemet.
Aztán már komolyan mondtam neki,
hogy szerintem lehetnek, mert a felsorolt bűnei, a családi és munkahelyi
problémái arra utalnak, hogy teljesen
elveszítette a támpontot, az Isten iránymutatását életében. Elgondolkozott
véleményemen és pár hónappal
később örömmel mesélte, hogy újra
felfedezte a bibliaolvasás örömét.
Ő szabaddá tette az utat, a saját útját,
hogy megnyithassa lelkét Isten akarata
számára. Milyen jó volna, ha másokat
is megérintene Isten szava! Milyen jó
volna, ha minden keresztény ember
odafigyelne a hozzá szóló Istenre! Milyen jó volna, ha mindenki arra törekedne, hogy életében Isten szavának útján
járjon, azaz megvalósítsa mindazt, amit
olvas és megért!

Imaszándékunk:

A BELSŐ BÉKÉÉRT

Forrás: https://www.evangelium365.hu/
evangelium/2015-09-27

HIRDETÉSEK
Csütörtökön a 18 órás ligeti szentmise
lesz a ferences világi rend tranzitus
szentmiséje. Elsőcsütörtök lévén,
20:30-kor Pilisjászfalun a kápolnában
szentségimádást tartnuk.
Pénteken, elsőpéntek lévén, 18-22 óráig
a ligeti templomban csöndes szentségimádás és gyónási, beszélgetési lehetőség lesz. Ezen idő alatt a Szentségi
Kápolnában nem lesz szentségimádás.
Szombatonként a ligeti 18 órás szentmise után zsolozsmát imádkozunk
a templomban.
Szombaton, 19 órakor ligeti plébánián,
egy megosztást tartunk a szentségi
kápolnában szerzett tapasztalatokról,
minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Vasárnap 9:15-kor a csabai templomban
regnumos szentmise lesz. Aznap a 17 órás
jászfalui szentmise lesz a jászfalui rózsafüzértársulat szentmiséje, amit tanúságtétel és agapé követ, az agapéra szívesen
fogadunk süteményeket.

MISEREND
KLOTILDLIGET

szeptember 30. vasárnap
ünnepi mise
családok miséje
egyetemi mise
Szám 11,25-29
Jak 5,1-6
Mk 9,38-43.45.47-48
október 4. csütörtök
október 6. szombat
október 7. vasárnap
ünnepi mise
családok miséje
egyetemi mise
Ter 2,18-24
Zsid 2,9-11
Mk 10,2-16

9 óra
11 óra
20 óra

18 óra
18 óra
9 óra
11 óra
20 óra

PILISJÁSZFALU
szeptember 30. vasárnap 17 óra
október 7. vasárnap
17 óra

PILISCSABA

szeptember 30. vasárnap
ünnepi mise
október 5. péntek
október 6. szombat
október 7. vasárnap
Októberben a hétköznapi szentmisék
regnumos mise
előtt fél órával rózsafüzért imádkozunk.
ünnepi mise
A Szentségi Kápolna nyitvatartása módusult, reggel 5-től este 11-ig van nyitva.

11 óra
17 óra
17 óra
9:15
11 óra

SZILÁGYI SZABOLCS PLÉBÁNOS

A Szívügyet a hátsó padokról lehet elvinni.
Azt szeretnénk tőletek kérni, hogy a misekuckón csak elsőáldozós kornál fiatalabb gyermekek vegyenek részt, hogy
a gyerekek beférjenek a misekuckóra.

fogadóóra:
csütörtök
17:00–17:45
péntek
16:00–16:45
telefonszám:
06 30 611 1296
e-mail: px.sacerdos@gmail.com
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