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N A P T Á R

Évközi 16. vasárnap, július 20.
IV. zsoltárhét
Bölcs 12,13.16-19 Róm 8,26-27 Mt 13,24-43 v. Mt 13,24-30

Testvérem! Az európai gondolkodás sajátja, hogy az értelmet állítja
el térbe. Ezért gyakran úgy gondoljuk, hogy életünk középpontjában
az igazságok vannak. Ezek fontosságát nem tagadhatjuk, de életünk
sokkal több ennél. Gondoljunk csak a kapcsolatokra, melyek szintén
meghatározólag hatnak ránk. (Pl. anya-gyermek kapcsolat, stb.)
A mai szentleckében szent Pál Istennel való találkozásunk egyik
lehet ségér l, az imádságról beszél. Sok nehézséggel találkozunk itt is,
„hisz mi még azt sem tudjuk, hogy hogyan kell helyesen imádkozni”
(26b). A megoldás a mi oldalunkról nehezen indulhat el, „a Lélek
azonban
maga
könyörög
bennünk”
(26c).
Istent
tehát
megtapasztalhatjuk bens nkben mindannyian, hiszen nem csak a
kiváltságosakban tevékenykedik, hanem bennünk „gyöngékben” is (26a).
Akik «elkalandozva» imádkozunk, minket megváltoztat, mintegy magunk
fölé emelve, hiszen imádkozik bennünk „emberi szóval ki nem fejezhet
fohászkodással” (26d).
Testvérem! Köszönjük meg Atyánknak, hogy Lelke által segíti,
alakítja imaéletünket.
„aki a szíveket vizsgálja” (27a), Prohászka
szavaival élve, «bels kikezdésekkel» vezet bennünket. KÖVESSÜK IS
EZEKET AZ ÖSZTÖNZÉSEKET, HISZEN A LÉLEK „ISTEN TETSZÉSE SZERINT JÁR
KÖZBEN A SZENTEKÉRT” (27b). Így Istennel való kapcsolatunk,
imaéletünk bizonyára helyesebb irányba fordul.
[M.a.]
Hétf , július 21.
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Kedd, július 22. Szent Mária Magdolna

Mik 6,1-4.6-8 Mt 12,38-42

Én 3,1-4a v. 2Kor 5,14-17 Jn 20,1.11-18

2Kor 4,7-15 Mt 20,20-28

8.30: Szabó Imréné temetése a Farkasrét alsó temet ben
Esti szentmise keretében vesperás
Szombat, július 26. Szent Joakim és Szent Anna, a Boldogságos Sz z
Mária szülei
Jer 7,1-11 Mt 13,24-30
10.00: Zawadowsky Laura keresztel je
16.00: Benei család keresztel je
18.00: Loretói litánia
Évközi 17. vasárnap, július 27.
I. zsoltárhét
1Kir 3,5.7-12 Róm 8,28-30 Mt 13,44-52 v. Mt 13,44-46

Testvérem! A mai szentleckét olvasva arra gondolhatunk,
hogy szent Pál itt az el re rendelés tanát fogalmazza meg. (Ez
alatt azt értjük: Csak Istent l függ ki üdvözül és ki kárhozik el.)
Ez csak akkor lenne igaz, ha elhagynánk az els szavakat:
„Tudjuk, hogy az Istent szeret knek…” (28a). Van tehát feltétel
a mi oldalunkról is. „Aki szeret engem, megtartja tanításomat”
(Jn 14,23).
Szent Pál tehát a római levélben arra akar bennünket
biztatni,
hogy
üdvösségünk
kérdésében
merjünk
reménykedni. Ezt azzal támasztja alá, hogy igyekezetünket
Atyánk könyörületessége és jósága kíséri. Az
akarata ez: „minden a javukra válik” (28a). (Nem bíró , hanem szeret
Atya.) - Fiához hasonlóan gyermekei legyünk (Vö.: 29).
(Krisztus a mi els szülött testvérünk.) - saját dics ségét akarja
nekünk
adni (Vö.: 30b). (Üdvösségünk belépés a
Szentháromság életközösségébe.)
Testvérem! Isten tehát a reményre hív bennünket (Vö.: 30a), mi
pedig bátran indulhatunk az
útján. Tudjuk, a magunk
igyekezete nem elég. Istennel együtt azonban határtalan
lehet ség nyílik meg számunkra, „hiszen
saját
elhatározásából” (28b) választott ki minket. NEM A VÉLETLEN VAGY
A KÖRÜLMÉNYEK FORMÁLJÁK SORSUNKAT, HANEM ISTEN TERVE
VALÓSUL MEG BENNÜNK, HA MI IS AKARJUK.
[M.a.]

TESTVÉREIM!
Hétf , július 28.

Kedd, július 29. Szent Márta
17.30: gyóntatás: Zsolt atya

Jer 13,1-11 Mt 13,31-35

1Jn 4,7-16 Jn 11,19-27 v. Lk 10,38-42

Szerda, július 30.

17.30: gyóntatás: Antal atya

Jer 15,10.16-21 Mt 13,44-46

Csütörtök, július 31. Loyolai Szent Ignác áldozópap

Jer 18,1-6 Mt 13,47-53

18.30: szentmise papi hivatásokért

Els péntek, augusztus 1. Liguori Szent Alfonz Mária
püspök és egyháztanító
Reggel 7 órakor is lesz szentmise
Délel tt beteg testvéreinket megáldoztatjuk otthonukban
17.30: Zsolt atya
18.00: Jézus Szíve litánia
Esti szentmise után vesperás

Szombat, augusztus 2.
18.00: Loretói litánia

Évközi 18. vasárnap, augusztus 3.

Jer 26,1-9 Mt 13,54-58

Jer 26,11-16.24 Mt 14,1-12

IV. kötet II. zsoltárhét
Iz 55,1-3 Róm 8,35.37-39 Mt 14,13-21
11.30: Templombúcsúnk nyilvános ünnepe, és az új képvisel testület beiktatása.
A szentmisét Süllei László érseki általános helynök úr mutatja be.
17.30: szentóra

A szentáldozás hitünk próbaköve. Bizonyítjuk vele, hogy az
Eucharisztia hitünk szent titka! Arra kérlek ezért
Benneteket, hogy az áldozáskor küls
tetteitekben is
mutassátok ezt meg!

Ezért:
Az áldozást jelz cseng után rögtön sorakozzunk fel
áldozáshoz; mi várjuk Jézust, és ne minket. Középen, egymás
mellett, kettes sorban sorakozzunk, hogy két oldalt a távozóknak
legyen hely, akik kifelé fordulva mennek a helyükre.
Menjünk közel az áldoztatóhoz, akár a lépcs ig, hogy
biztonságosan meg tudjon áldoztatni.
Áldozás el tt érthet en válaszolj „Ámen”-t az áldoztató
szavaira – ez valójában hitvallás!
Ha szájba áldozol, tartsd mozdulatlanul a fejedet és nyitva a
szádat, amíg az áldoztató nyelvedre helyezi az Oltáriszentséget.
Ha kézbe áldozol, már odaérkezéskor készíts trónust a
kezedb l!
Kezedbe csak akkor kérd Krisztus testét, ha kezed tiszta és
nincs rajta keszty , vagy bármilyen kötés.
Csak akkor tudsz két kezedb l trónust készíteni, ha mindkét
kezed szabad és a hónod alatt sem tartasz semmit. Emeld magasra
a kezedet, egyiket a másik fölé. A felül lév kezedbe helyezett
Szentostyát az alul lév kezeddel fogd majd meg és így vedd
magadhoz (Ne végezz akrobata mutatványt, tenyeredb l az ujjaid
közé csúsztatva az Oltáriszentséget).
A magadhoz vétel helye közvetlenül az áldoztató-hely mellett
van, (oldalt lépve, az oltár felé fordulva). Ne vidd el az
OLTÁRISZENTSÉGET, és mást is akadályozz meg ebben!
Kérek mindenkit, hogy egyéniesked mozdulatokkal (pl.
letérdelés) ne zavarja meg a szertartást, hiszen a szentáldozás latin
neve communio, ami közösséget jelent. Ezért hát kapcsolódjál be
a közös énekbe, hiszen közös lakomán veszünk részt, (az ének
szüneteiben van id d az egyéni imádságra).
Két szín alatti áldoztatáskor ne kérd kezedbe az
Oltáriszentséget, mert a bemártott Szentostya a kezedhez tapadna.
Köszönöm, hogy hitedet így is megvallod!
Szeretettel: Mihály atya

