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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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Szentírás vasárnapja van. Ne feledkezzünk el, ha igazi 

Krisztus-követők akarunk lenni, akkor hallgatnunk kell Isten 

igéjét a szentmisében, de rendszeresen olvasnunk kell a 

Szentírást egyénileg és közösségileg is. Isten igéje segít 

bennünket abban, hogy felfedezhessük, mit vár el tőlünk Isten, és 

hogy üzenetét életre váltva hiteles keresztények lehessünk. 

Előre hirdetem, hogy október 13-án vasárnap a sérsekszőlősi 

és a zalai templom felújítására illetve szépítésére adjuk 

adományainkat. Isten fizessen meg mindnyájatoknak. 

Vasárnap reggel a 8 órás szentmise keretében tartjuk a 

sérsekszőlősi templom búcsúját Szent Mihály főangyal 

ünnepén. Szokott feltételekkel teljes búcsú nyerhető. Örömmel 

tudatom a kedves hívekkel, hogy elkészült a sérsekszőlősi 

templom teljes belső felújítása, festése, amelyhez számítok 

továbbra is híveink nagylelkű adományaira! 

Előre hirdetem, hogy ebben az 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 celebrálja, majd a közös 

megemlékezést a kultúrházba folytatjuk a szentmise után. 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. 

Szeptember 30-án lejár a zarándoklatra jelentkezés 

határideje. Kérném az egyházközségi tagokat, akiknél jelentkezni 

lehetett, hogy a héten pontos létszámmal és nevekkel keressenek 

meg, hogy jelezni tudjam az autóbuszvezető felé. 

Október 4-én első péntek, délelőtt a betegek gyóntatását és 

látogatását végzem, este fél 6 órától pedig gyónási alkalmat 

biztosítunk a plébániatemplomban. 

Október a Rózsafüzér és a Szűzanya hónapja. A 

plébániatemplomban az esti szentmisék (hétfő, kedd, csütörtök, és 

péntek) előtt fél órával (fél 6)-tól rózsafüzért imádkozunk. A 

közös imádságra szeretettel hívom és várom a testvéreket. 

Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

HHééttffőőnn (szeptember 30.):  Szent Jeromos áldozópap és 

egyháztanító 

Kedd    (október 1.): A gyermek Jézusról és a Szent Arcról  

                     nevezett (Lisieux-i Szent Teréz szűz és egyháztanító) 

 Szerda (október 2.):  Szent Őrzőangyalok 

 Péntek (október 4.):  Assisi Szent Ferenc 

ÜÜnnnneeppeekk,,  eemmlléékknnaappookk::  

 – Az Újszövetség Könyve elé – 

 

Ez a könyv a könyvek könyve, 

Szegény ember drágagyöngye. 

Égi harmat lankadtaknak,  

Világosság földi vaknak.  

Bölcsességnek arany útja:  

Boldog, aki rátalál!  

Szomjas lelkek forrás-kútja,  

Hol pohárral Krisztus áll. 

 

Ez a könyv az örök törvény,  

Királyon lánc, rabon napfény,  

Tévelygőnek hívó harang,  

Roskadónak testvéri hang.  

Elhagyottnak galambbúgás,  

Viharvertnek ereszet,  

Haldoklónak angyalsúgás:  

„Ne félj: fogd a kezemet” 

 

Gyermeknek is: „Mily szép rege”,  

Bölcsnek: „Rejtelmek tengere!”  

Fal, – s túl rajta élő hangok,  

Köd, s benn zengő hárfák, lantok.  

Templomok közt legszebb templom:  

Csak megnyitom s benn vagyok.  

Ablakán a Paradicsom  

Rózsáira láthatok. 

 

Minden fakul, minden romlik,  

Márványvár is összeomlik.  

Bíborleplek ronggyá málnak,  

Dicsőségek füstbe szállnak.  

Csak ez a könyv nem tér porba,  

Mintha volna élő lelke!…  

Ez a könyv a Mózes bokra:  

Isten szíve dobog benne. 

Gárdonyi Géza: Írás a Bibliába  

Az öröm az Úr ajándéka és belülről tölt fel bennünket, mint a 

Szentlélek balzsama. Bizonyosság abban, hogy Jézus velünk van 

és az Atyával. Az örömmel telt ember magabiztos. 

A béke a megbocsátás gyümölcse. Boldogok azok, akik hisznek 

Isten szeretetében, amelyről a bátor keresztények tanúságot 

tesznek. 

Útmutató Ferenc pápától 


