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Zsoltár: Dicsérjétek az Urat, * aki a szegényt fölemeli. 

Évközi 25. vasárnap 

 

 

 

OLVASMÁNY Ám 8, 4-7 

 

 Isten irgalma és igazságossága együtt működik. Ô szívesen 

megbocsát, de rámutat a bűn rosszaságára is. Ámosz próféta arra is 

küldetést kapott, hogy a társadalmi élet visszásságait ostorozza. Isten 

látja a szegények szenvedését és a hatalmaskodók gôgjét Külön 

nyomatékot kap az a fenyegetés, hogy a szeretetlenség és az 

igazságtalanság bűneit nem felejti el. Késôbb Jézus is ezeket emelte ki 

az ítéletrôl szóló beszédében. 

 

OLVASMÁNY Ámosz próféta könyvébôl 

 

 A próféta ostorozza a szegényekkel szemben elkövetett 

szívtelenséget. 

 

 

 Halljátok, ti, akik eltiporjátok a szegényt, 

és szorongatjátok az országban a szűkölködôket! 

Azt mondjátok: ,,Mikor múlik el az újhold, 

hogy eladhassuk a búzánkat? 

A szombat, hogy árulhassuk gabonánkat? 

Csökkentjük a mértéket, növeljük a sékelt, 

meghamisítjuk a mérleget, 

hogy megvehessük pénzért a szegényt, 

egy pár saruért a szűkölködôt, 

és eladhassuk a gabona ocsúját.'' 

Ezért megesküdött az Úr arra, aki Jákob büszkesége: 

,,Sose felejtem el egyetlen tettüket sem!'' 
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Előre hirdetem, hogy október 6-án, vasárnap a lullai és a 

torvaji templom felújítására illetve szépítésére adjuk 

adományainkat. Isten fizessen meg mindnyájatoknak. 

A héten kedden Szent Gellért püspök és vértanúra 

emlékezünk, aki iskolánk védőszentje is. Az ünnepi szentmise 

délelőtt 11 órakor kezdődik. Majd a Katolikus Iskolában a 

gyerekek programokon vesznek részt. 

Szeptember 29-én a 8 órás szentmise keretében tartjuk a 

sérsekszőlősi templom búcsúját Szent Mihály főangyal 

ünnepén. Szokott feltételekkel teljes búcsú nyerhető. 

Előre hirdetem, hogy az idei évben felszentelésének 40. 

évfordulóját ünnepli a sérsekszőlősi templom. Erről a kerek 

évfordulóról szeretnénk méltó módon megemlékezni. Az ünnepi 

szentmisét és a templomszentelést Balás Béla megyéspüspök 

október 12-én 14 órakor mutatja be, majd a közös 

megemlékezést a kultúrházba folytatjuk a szentmise után. 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. 

Zarándoklatot szervezünk a HIT ÉVÉBEN, október 19-én, 

Bakonybél – Pápakovácsi – Farkasgyepű - Bakonyjákó 

útvonalon. A zarándoklatra jelentkezni a falukban az 

egyházközségi képviselőnél, Tabon pedig nálam lehet. Az utazás 

költsége 4000 Ft, amely tartalmazza a belépőjegyek árát is. Csak 

az számít a zarándoklatra jelentkezettnek, aki a teljes összeget 

befizette szeptember 30-ig. A részletes program a hirdetőtáblán 

és a plébánia honlapján  www.tabiplebania.hu is megtalálható. 

Lassan lejár a határidő, akik gondolkoznak, hogy szeretnének 

velünk tartani ezen a tartalmas úton, jelentkezzenek minél előbb 

a sekrestyében. 

          Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

HHééttffőőnn (szeptember 23.): Pietrelcinai Szent Pio áldozópap 

Kedd   (szeptember 24.): Szent Gellért püspök és vértanú 

István király rábízta a nyolc éves Imre herceg nevelését. Hét 

évig foglalkozott Gellért a herceggel, utána Bakonybélbe vonult 

vissza, ahol imádság, böjt, tanulás következett. 1028 táján István 

király a csanádi püspökség vezetésével bízta meg. Az új püspök 

szekéren utazott sokat, így ott is tudott dolgozni. István halála után 

háborúskodások kezdődtek, Vata vezetésével pogánylázadás tört 

ki. 1046-ban Gellért a száműzött hercegek elé utazott a pesti 

révhez. Itt hatalmas felizgatott tömeg kiabált, tüntetett, kövekkel 

dobált. A lázongók kiragadták kocsijából, majd a mai Gellért-hegy 

tetejéről egy kétkerekű kordéban letaszították. A zuhanás ugyan 

végzetes volt, de lenn még a tomboló pogányok átszúrták. 

Ideiglenesen Pesten a Boldogasszony-templomban temették el, 

pár év múlva a marosvári székesegyházba szállították. 1083-ban 

avatták szentté Csanádon, Szent László szorgalmazására. Ünnepét 

már 1092-óta meleg szeretettel ünnepeljük. 

Példája: Mindég az állapotbeli kötelességedre összpontosíts! 

Péntek (szeptember 27.):          Páli Szent Vince áldozópap 

ÜÜnnnneeppeekk,,  eemmlléékknnaappookk::  

 Maradj velem, Uram, hogy el ne feledjelek. 

Tudod, hogy milyen könnyen elfordulok tőled. 

Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok, szükségem van erődre, 

hogy annyiszor el ne essek. 

Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én életem: nélküled lankad 

buzgóságom. 

Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én világosságom - nélküled 

sötétségben járok. 

Maradj velem, Uram, hogy megmutasd nekem akaratodat. 

Maradj velem, Uram, hogy halljam hangodat és kövesselek. 

Maradj velem, Uram, mert nagyon akarlak szeretni és mindig 

veled akarok lenni. 

Maradj velem, Uram, ha azt akarod, hogy hűséges legyek hozzád. 

Maradj velem, Jézus, mert bármilyen szegény is lelkem, azt 

kívánom, számodra a vigasz helye és a szeretet fészke legyen. 

Maradj velem, Jézus, mert már késő van és a nap lenyugvóban: 

múlik az élet, közeledik a halál és szükséges megkettőzni az 

erőmet, hogy útközben el ne hagyjon. 

Nyugtalanítanak a kísértések, a sötétség, a szomorúság, a 

keresztek, a szenvedések: mennyire szükségem van Rád a 

számkivetésnek ezen az éjszakáján. 

Maradj velem, Jézus, mert az élet és veszedelmek éjszakájában 

szükségem van Rád. Add, hogy úgy felismerjelek, mint a 

tanítványok a kenyértöréskor: 

Az eucharisztikus egyesülés legyen világosság, mely megtart 

engem; legyen egyetlen boldogsága szívemnek. 

Maradj velem, Uram, mert amikor jön a halál, akkor is veled 

egyesülve akarok lenni, ha nem is a szentáldozás által, legalább a 

kegyelem, a szeretet által. 

Maradj velem, Jézus, nem kérem isteni vigasztalásodat, mert nem 

vagyok rá méltó, de igenis kérem a Te szentséges jelenlétedet. 

Maradj velem, Uram, Téged kereslek, a Te lelkedet, a Te 

szereteted, a Te irgalmadat, a Te szívedet, mert szeretlek Téged és 

nem kérek más jutalmat, mint a szeretet gyarapodását. 

Szeresselek Téged egész szívemmel itt a földön, hogy 

tökéletesebben tovább szerethesselek az örökkévalóságban. 

    Ámen. 

Pio atya imája szentáldozás után 

http://www.tabiplebania.hu/

