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Menjetek el az egész világra és tegyétek

Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)

2010. október 24.
Évközi 30. vasárnap
Missziós vasárnap

tanítványommá mind a népeket!
Életükkel hirdetik

E

gy misszióból hazatért atya
mondta el, hogy amikor Brazíliában szolgált, tulajdonképpen nem volt
állandó plébániája, ahol lakott, hanem
szüntelenül úton volt. 200 km hosszú
terület tartozott hozzá, amelyet három
hónap alatt járt körbe, aztán kezdte újra.
Egy-egy kis falunak a lakossága pontosan tudta, mikor fog érkezni, és arra
az időre a hitoktatók felkészítették a
gyerekeket az elsőáldozásra, a lelkes segítő hívek pedig a szülők és a keresztszülők felkészítését vállalták a keresztség
előtt, illetve a házasságra készülő jegyesek oktatásának is volt külön felelőse.
Az atya mindenhol két-három napot
tartózkodott csupán. Amikor megérke-

Ima a missziósokért
Urunk, Jézus, jó Pásztorunk, Királyunk és Megváltónk, dícsőítünk amiért
köztünk éltél.
Kísérd útjukon a missziós szerzeteseket és szerzetesnővéreket, akik a
világ külöböző részein az Evangéliumot hirdetik.
Vígasztald őket a megpróbáltatások
idején. Vezesd őket a bizonytalanság
idején. Erősítsd őket, ha gyengék. Adj
nekik nyugalmat csalódottság idején.
Bátorítsd őket, ha tétováznak és vezesd
őket parancsaid szerint!
Urunk, Jézus, segítsd a missziós
munkát, hogy az Evangélium eljusson a világ minden emberéhez!
Évközi 30.
vasárnap

Hétfő

Ef 4,32-5,8
Sir 35,15b-17.20-22a Lk 13,10-17
2Tim 4,6-8.16-18
Lk 18,9-14

zett hozzájuk, mindenki abba hagyta
arra az időre a munkát, és ott voltak a
szentmiséken és a szertartásokon. Az
emberek számára nem voltak más
ünnepek. Nekik az volt az ünnep,
amikor a missziós pap megérkezett
és velük volt.
A missziós vasárnapon azokra a papokra, missziós szerzetesekre és szerzetesnőkre gondolunk, akik hazájuktól
távol, a világ távoli részein szavukkal
hirdetik Jézus tanítását és életükkel
tesznek tanúságot hitükről. Azokra a
missziósokra gondolunk, akiket mindenhol örömmel várnak, s akiknek az
érkezése igazi ünnepet jelent mindenki
számára. Imádkozzunk a misszós területeken szolgálókért, akik Krisztustól veszik az erőt és a bátorságot feladatuk
teljesítéséhez.

Ferences misszionárius
hegedűvel

S

zolánói Szent Ferenc 1549-ben Spanyolországban született. Bár jezsuita
iskolába járt, 16 éves korában a ferences
rendbe kérte felvételét.
Pappá szentelését követően elöljárói
zenetanítással bízták meg, mert kiváló
zenésznek bizonyult. A csengő hangú, a
szentírást kiválóan ismerő és meggyőzően prédikáló szerzetes nagy tiszteletnek örvendett a nép körében és
Andalúzia apostolaként emlegették.
Részben a személye felé irányuló túlzott rajongás elől menekülve, de még inkább a missziós lelkülettől vezetve
Dél-Amerika missziós vidékeire kérte

áthelyezését. Ettől kezdve Peruban
apostolkodott. Amíg nem tanulta meg
az indiánok nyelvét, a muzsika révén
férkőzött a szívükbe. Művészi szinten
játszott hegedűn, játéka elbűvölte az
indiánokat, s az ilyen kapcsolatteremtést követően már könnyebben hirdette
nekik az evangélium igazságát. Innen
származik, hogy festményeken és szobrokon ferences ruhában és hegedűvel
ábrázolják.
Szolánói Szent Ferenc életrajzírói lejegyzik, hogy sokszor éjnek idején kiosont a kolostorból, a templomba sietett,
letérdelt és szemét a tabernákulumra
szegezte. Örömében nem egyszer ujjongva futott vissza hegedűjéért, s
gyönyörű zenéket rögtönzött az Oltáriszentség előtt.
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Ef 5,21-33
Lk 13,18-21

Ef 6,1-9
Lk 13,22-30

Szent Simon és
Szent Júdás Tádé
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Lk 6,12-19

Fil 1,1-11
Lk 14,1-6

Fil 1,18b-26
Lk 14,1.7-11
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Évközi 31.
vasárnap
Bölcs 11,22-12,2
2Tessz 1,11-2,2
Lk 19,1-10

