
Az evangéliumban olvasható 

példabeszédek gyönyörű hasonlatokkal  

írják körül és fejezik ki Istennek ezt a 

velünk szemben tanúsított könyörülő 

jóságát. Ugyanis Isten  természetéről, 

velünk való kapcsolatáról csak 

hasonlatokban tudunk beszélni. Amikor 

a magukat  igaznak tartó farizeusok és 

írástudók zúgolódni kezdtek azért, mert 

Jézus szóba állt a vámosokkal és  

bűnösökkel, Jézus példabeszédekkel 

válaszolt, amelyekben kifejtette, hogy 

Isten szeretete olyan, mint  az elveszett 

bárányt kereső pásztor. Az aggódó 

pásztor is, amikor megtalálja az 

elveszett bárányt  vállára veszi, haza 

viszi és otthon az örömét megosztja a 

barátaival és szomszédaival. Az  

özvegyasszony is miután megtalálja 

elveszett pénzét ünnepet rendez. És még 

inkább ünnepel az atyja, aki miután 

hazatért a tékozló fia visszafogadja az 

atyai örökségbe. Ünnepi ruhába 

öltöztette, a szabad emberek gyűrűjét 

húzatta az ujjára és hizlalt borjút 

vágatott, mert a fia ”elveszett, de 

megkerült.” 

Így ünnepli Isten is a mi megtérésünket, 

építő gondolatunkat, jó törekvésünket, 

azt ha rátalálunk a vele való 

kapcsolatra. 
http://frh.theol.u-szeged.hu/mihaly/24evkc.htm 

„Aki nem nagyvonalú az Istennel, nem kap rendkívüli ajándékot.” 
Don Bosco 
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IX. 15-én,  

Évközi 24. vasárnap 
Fájdalmas Szűzanya, 

Enikő, BŰCSŰ 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 – ÜNNEPI SZENTMISE 

11.00 – szentmise a Domonkos templomban 

18:30 – esti szentmise 

IX. 16-án, hétfőn,   

Kornél pp. És Ciprián pp vtk. 

IX. 17-én, kedden,  BARTA PÉTERÉRT én.m. 

Bellarmin Róbert pk egyhtan. 

IX. 18-án, szerdán,  VIDRÁCS ANTONÉRT én.m. 

Kupert József szerz., Diána 

IX. 19-én, csütörtökön, KÓNYA ANNÁÉRT cs.m. 

Januáriusz vt., pk, Szabolcs 

IX. 20-án, pénteken,   

Koreai vértanúk, Friderika 

IX. 21-én, szombaton, 

 

 

Máté apostol és ev., Jónás 

IX. 22-én,  

Évközi 25. vasárnap 

Móric vt., Vollanovai 

Tamás 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 –a családok, gyerekek és az ifjúság miséje 

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

18:30 – esti szentmise 
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Vámosok és bűnösök is mentek hozzá, 

hogy hallgassák. A farizeusok és az 

írástudók azonban méltatlankodtak: 

,,Ez bűnösökkel áll szóba és velük 

eszik.' Akkor ezt a példabeszédet 

mondta nekik: ,,Ha közületek 

valakinek száz juha van, és egyet 

elveszít közülük, nem hagyja-e ott a 

kilencvenkilencet a pusztában, és nem 

megy-e az elveszett után, amíg meg 

nem találja? Amikor megtalálja, 

örömében vállára veszi, hazamegy, 

összehívja barátait és szomszédait, és 

azt mondja nekik: ,,Örüljetek velem, 

mert megtaláltam elveszett juhomat!'' 

Mondom nektek: éppen így nagyobb 

öröm lesz a mennyben is egy megtérő 

bűnös miatt, mint kilencvenkilenc igaz 

miatt, akinek nincs szüksége 

megtérésre. Vagy ha egy asszonynak 

tíz drachmája van, és elveszít egy 

drachmát, nem gyújt-e lámpát, nem 

söpri-e ki a házát, és nem keresi-e 

gondosan, amíg meg nem találja? Ha 

pedig megtalálta, összehívja barátnőit 

és szomszédait, hogy elmondja nekik: 

,,Örüljetek velem, mert megtaláltam a 

drachmát, amelyet elvesztettem!'' 

Mondom nektek: hasonló öröm lesz 

Isten angyalai közt egy megtérő bűnös 

miatt. (Lk 15, 1-10) 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Kornél, Ciprián, Róbert, József, Diána, Szabolcs, Friderika, 

Máté, Jónás, Móric, Tamás. 

                                 Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Kiv 32,7-11.13-14; Zoltár: Zs 50; Szentlecke: 1Tim 1,12-17; Evangélium: Lk15,1-32 
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NIŠ-i zarándoklat 
MILÁNÓI EDIKTUM 
Indulás szombaton,  

szept. 21-én 4:15  
a templom elől. 

A Máté-evangélium azt mondja róla, hogy vámos volt és a 
Lévi nevet is viselte. Márk még azt is tudja róla, hogy Alfeus 
fia volt. Foglalkozása alapján kissé beleérezhetünk ennek az 
apostolnak különleges helyzetébe az apostolok testületén 
belül is: ,,Amikor Jézus továbbment, látott egy Máté nevű 
embert, aki ott ült a vámnál. Szólt neki: ťKövess engem!Ť Az 
fölkelt és a nyomába szegődött. Amikor később a házában 
vendégül látta Jézust, odajött sok vámos és bűnös, és Jézussal 
meg tanítványaival együtt asztalhoz telepedtek. Ezt látva a 
farizeusok megkérdezték a tanítványaitól: ťA mesteretek 
miért eszik vámosokkal és bűnösökkel?Ť Jézus meghallotta, és 
így válaszolt: ťNem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a 
betegeknek. Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent ez: 
Irgalmasságot akarok s nem áldozatot. Nem azért jöttem, 
hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöketŤ'' 
 (Mt 9,9--13). (http://www.katolikus.hu/szentek/0921.html) 
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