EGY JÓ SZÓ
„Mester, hogy lássak”
† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Mk 10,46-52
Abban az időben tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor tanítványainak és nagy
tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót, egy vak koldus, Timeus fia, Bartimeus ott ült az
útszélen. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni: ,Jézus, Dávid fia,
könyörülj rajtam!” Többen szóltak neki, hogy hallgasson, de ő annál hangosabban kiáltotta:
„Dávid fia, könyörülj rajtam!”
Jézus megállt és így szólt: „Hívjátok ide!” Odaszóltak a vaknak: „Bátorság! Gyere, téged
hív!” Az eldobta köntösét, felugrott és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte: „Mit akarsz,
mit tegyek veled?” A vak ezt felelte: „Mester, hogy lássak.” Jézus erre így szólt hozzá:
„Menj, a hited megmentett téged.” Az pedig nyomban visszanyerte látását, és követte őt az
úton.
Ezek az evangélium igéi.
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Mindenható, örök Isten,
növeld bennünk a hitet, a reményt és a szeretetet.
Add, hogy szeressük, amit parancsolsz, és
segíts, hogy elnyerjük, amit ígérsz.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.
 a mai szentmise könyörgése

Hirdetések – 2021. október 24.
Évközi 30. vasárnap
1. Október hónapban minden esti mise előtt rózsafüzért imádkozunk 17.20 perctől.
2. Október 30-án, szombaton Farkas István piarista atya tart lelkigyakorlatos előadást a
plébániatemplomban "Utak, tévutak" címmel 9-13 óráig. A lelkigyakorlat agapéval zárul.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket. Atya kérése, hogy a résztvevők előzetesen nézzék meg a csatolt
fél órás videót. (https://youtu.be/EcIyvki1kN0)
3. Október 31-én, vasárnap délután háromtól az esti szentmiséig csendes szentségimádás lesz a
plébániatemplomban.
4. Szentségi felkészítő alkalmakra várjuk olyan felnőttek jelentkezését, akik szeretnének
keresztelkedni, elsőáldozni vagy bérmálkozni. Első találkozásunk november 5-én lesz az esti
mise után a plébánián. Jelentkezni a sekrestyében lehet elérhetőség megadásával.
5. November 1-jén vasárnapi miserendet tartunk az egész városban. Délután 15 órakor temetői
ájtatosságot végzünk a Kele utcai és a Szépvölgyi utcai temetőkben. Új vagy felújított sírok
megáldására a szertartás után lesz lehetőség.
6. 2022-es naptárak és kalendáriumok a plébánián és a sekrestyében vásárolhatók.
7. A Karitász-csoport tartós élelmiszereket a Szent Lőrinc-templomban gyűjt a padsorok mögött
kihelyezett kosárban szentmisék előtt és után.
8. Hétköznap a Szent Lőrinc-templomban tartjuk a szentmiséket 18 órakor. A
plébániatemplomban szombat este és vasárnap a szokásos időben lesznek szentmisék.
9. Miseszándékot a sekrestyében, vagy irodaidőben lehet kérni.
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Hétvégi szentmisék a többi templomban:
Vasárnap: Szépvölgyi u.: 9 óra; Széplak: 11:30
Honlap: siofok.plebania.hu E-mail: siofok.plebania@gmail.com Tel: +36 30 010 07 69
Irodaidő: hétfő 11:00-12:00, kedd és csütörtök 16.00-18.00
Számlaszámunk: Sarlós Boldogasszony Plébánia Siófok
10700749-67578728-51100005

