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DUPLA SZÁM 

 

 

 

 

 
N A P T Á R 

Évközi 18. vasárnap, augusztus 3.                                    IV. kötet  II. zsoltárhét 

Iz 55,1-3  Róm 8,35.37-39  Mt 14,13-21 
Testvérem! Tapasztalatból tudjuk, hogy a minket körülvevő világ 

sokszor gonosz. Ezt látva akár kétségbe is eshetnénk. Szent Pál idejében 
sem lehetett ez másként, hiszen a római levél nyolcadik fejezetében négy 
ok tanúságára hivatkozik, amiért keresztény reményünk megalapozott. 
(Előző három vasárnap olvastuk az első hármat: 1/ a természet sóvárgása; 
2/ a Szentlélek segítsége; 3/ az Atya könyörületessége;) 

Ma a negyediket olvassuk: „Ki szakíthat el bennünket Krisztus 
szeretetétől” (35)? A felsorolás igen gazdag: „nyomor, kard, halál, élet, 
hatalmasságok, magasság, …” Ezek mind Isten és közénk akarnak állni. 
De „mi mindezeken diadalmaskodunk az által, aki szeret minket” (37). Akik 
ezt a szeretetet, „amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van” (39) 
megismerték, azok reménye megingathatatlan. Mi tudjuk, hogy 
kicsinységünk ellenére értékesek vagyunk Isten szemében, aki Fiát adta 
értünk. 

Észrevetted-e Testvérem, hogy szent Pál felsorolásában egy valami, 
valaki nem szerepel: mi magunk. Sajnos, mi képesek vagyunk 
elszakadni Krisztus szeretetétől, amikor bűnt követünk el, amikor 
erősnek képzeljük magunkat. LEGYÜNK EZÉRT MINDIG ALÁZATOSAK, AKIK 

NEM MAGUNKBAN, HANEM A MINKET SZERETŐ MESTERÜNKBEN BÍZUNK!  
[M.a.] 

11.30: Templombúcsúnk nyilvános ünnepe és az új képviselőtestület beiktatása. A 

szentmisét Süllei László érseki általános helynök úr mutatja be. 

17.30: szentóra 

 

Hétfő, augusztus 4. Vianney Szent János Mária áldozópap  

Jer 28,1-17  Mt 14,22-36 

 

Kedd, augusztus 5. Szűz Mária római főtemplomának felszentelése, 

HAVAS BOLDOGASSZONY ünnepe, búcsúnk napja 

Zak 2,1-13  Jel 21,1-5a  Lk 11,27-28 

Reggel a 7 órai szentmise után szentségkitétel. Egész nap szentségimádás. 

A mai nappal az úrfelmutatásra adott válasz megváltozik. Figyeljünk a 
vetítésre! 
  9.00: Örvendetes rózsafüzér 

12.00: Dicsőséges rózsafüzér 

15.00: Világosság rózsafüzér  

17.00: gyóntatás: Zsolt atya 

18.00: szentóra, benne litánia 

19.00: Búcsúi, ünnepi szentmise az espereskerületi atyák és hívek 

részvételével  

Kérjük, hogy éves szentségimádási napunkon, augusztus 5-én, 
templombúcsúnk napján minél többen, akik tehetik, vegyenek részt a 
szentségimádáson!   
Előzetesen lehet jelentkezni a sekrestyében elhelyezett jelentkezési íven.  
 

Szerda, augusztus 6. URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA 

Dán 7,9-10.13-14 v. 2Pét 1,16-19  Mt 17,1-9 

16.00-18.00: Karitász fogadóóra 

Csütörtök, augusztus 7.                                    Jer 31,31-34  Mt 16,13-23 

16.30: Karitász munkacsoport gyűlése 

 

Péntek, augusztus 8. Szent Domonkos áldozópap      

Náh 2,1.3;3,1-3.6-7  Mt 16,24-28 

17.30: gyóntatás: Zsolt atya 

Esti szentmise után vesperás 

 

Szombat, augusztus 9. a Keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta 

(Edith Stein) Európa társvédőszentje      Oz 2,16b.17b.21-22  Mt 25,1-13 

18.00: Lorettói litánia 

 

Évközi 19. vasárnap, augusztus 10.                                   III. zsoltárhét 

1Kir 19,9a.11-13a  Róm 9,1-5  Mt 14,22-33 
Testvérem! Szent Pál népére gondolva írta a mai 

szentleckében olvasott gondolatokat. Szent István napjához, 
nemzeti ünnepünkhöz közeledve engedjétek meg, hogy egy kicsit 
átírva én is elmondjam: 
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«Igazat mondok Krisztusban, nem hazudom. Nagy az én 
szomorúságom és állandó a szívem fájdalma! Inkább azt kívánnám, 
hogy magam legyek átok alatt, távol Krisztustól testvéreimért, a test 
szerint népemből valókért, a magyar népért! Hiszen Isten szent Adalbert 
és a hithirdetők által fiaivá fogadta őket, történelmünk során megmutatta 
nekik dicsőségét és jóságát. Szent István király által törvényeket adott 
számukra, elfogadta áldozataikat, szent Gellért, a kassai vértanúk és 
boldog Apor Vilmos püspök, valamint szent Margit életét. Nagyszerű 
példaképeket adott nekik szent Imre, szent László, szent Erzsébet, 
boldog Batthyány-Strattmann László és sok szentéletű magyar 
személyében. Övék a szentek és velük együtt miénk is Nagyasszonyunk, 
hazánk Patrónája, a boldogságos Szűz Mária.» 

Testvérem! Velem együtt ne csak szomorú légy nemzetünk 
"balsorsát" látva, hanem SZENT PÁLHOZ HASONLÓAN ÖNMAGUNKAT 

KÍVÁNJUK FELÁLDOZNI TESTVÉREINKÉRT. Így hasonlíthatunk 
Megváltónkhoz, „aki szeretett engem és önmagát adta értem” (Gal 
2,20).                        [M.a.] 

 

Hétfő, augusztus 11. Szent Klára szűz                  Ez 1,2-5.24-28c  Mt 17,22-27 
 

Kedd, augusztus 12.                                             Ez 2,8-3,4  Mt 18,1-5.10.12-14 

17.30: gyóntatás: Zsolt atya 
 

Szerda, augusztus 13. Boldog XI. Ince pápa        Ez 9,1-7;10,18-22  Mt 18,15-20 

11.00: Szepes László temetése a Fiumei úti Nemzeti Sírkert szóró parcellájában 

16.00-18.00: Karitász fogadóóra 
 

Csütörtök, augusztus 14. Szent Maximilián Kolbe Mária áldozópap és 

vértanú                                                                               Ez 12,1-12  Mt 18,21-19,1 

9.30: Nyugdíjas séta a Duna Palotába (V. Zrínyi u. 5.) a „Magyar Kézművesség 2014” 

c. kiállításra, amelyet A Magyar Kézművesség Alapítvány országos 

pályázatának válogatott anyagából rendeztek. Találkozás ½ 10-kor a templom 

előtt. 

18.30: Nagyboldogasszony vigília szentmiséje  

1Krón15,3-4.15-16;16,1-2  1Kor 15,54-57  Lk 11,27-28 
Testvérem! Mária mennybevitelének ünnepén a vigília szentmise 

szentleckéjében, az első korintusi levél e rövid szakaszában, háromszor 
fordul elő a „győzelem” szó. Mindannyian győzni szeretnénk, hiszen 
érezzük, hogy egész életünk küzdelem. Királyunk, a mi «győztes 
Királyunk» - ahogyan a húsvéti szekvenciában énekeljük - a 
feltámadt Krisztus. Isten általa ad nekünk is győzelmet. (Vö.: 57) Ehhez 
a győzelemhez tartozik a legnagyobb, az utolsó ellenség, a halál 
megsemmisítése is. (Vö.: 1Kor 15,26) 

Ma azt ünnepeljük, hogy közülünk elsőnek Jézus a 
Szűzanyát vezette győzelemre. Ő, Isten kegyelméből, mentes 
volt a halál fullánkjától, a bűntől (Vö.: 56), ezért a halál nem 
uralkodhatott rajta. Benne romlandó és halandó testünk elnyerte 
a romolhatatlanságot és a halhatatlanságot. (Vö.: 54) Ezért, 
ahogyan a 168. ének 5. versszakában énekeljük: «Az egeknek 
egeiben zengedeznek trombiták, És a király jobbja mellett 
köszöntik Szűz Máriát.» 

Testvérem! Mária győzelméhez, Krisztus segítsége mellett, 
égi Édesanyánk engedelmességére is szükség volt. Szent Pál 
arra buzdít, hogy engedelmességgel győzzük le a bűnt. Ez a 
győzelem a mi életünkben is eltemeti az örök halált. (Vö.: 55) 
IGYEKEZZÜNK TEHÁT AZ ENGEDELMESSÉG ÚTJÁN JÁRNI, HOGY 

KIRÁLYUNK ÉS ÉDESANYÁNK DICSŐSÉGÉBŐL MI IS RÉSZT 

KAPHASSUNK!                [M.a.] 
 

Péntek,augusztus 15.SZŰZ MÁRIAMENNYBEVÉTELE,NAGYBOLDOGASSZONY 

Parancsolt ünnep, a szentmisehallgatás kötelező 

Jel 11,19a;12,1-6a  1Kor 15,20-27c  Lk 1,39-56 

Szentmisék ezen a napon: reggel 7és 9 óra, este 1/2 7 óra 

Ezen az ünnepen nincs irodai fogadóóra 

18.00: Lorettói litánia 

Esti szentmise után vesperás 
 

Szombat, augusztus 16.                       Ez 18,1-10.13b.30-32  Mt 19,13-15 

18.00: Lorettói litánia  
 

Évközi 20. vasárnap, augusztus 17.                                   IV. zsoltárhét 

Iz 56,1.6-7  Róm 11,13-15.29-32  Mt 15,21-28  

10.30: Kalpagos-Szabó Roland keresztelője 
 

AUGUSZTUSI IMASZÁNDÉKOK 

Tengernek Csillaga imacsoport: Hogy újonnan megválasztott képviselő 

testületünk tagjai a jó Istennek tetszően, lelkiismeretesen végezzék 

feladataikat egyházközségünkben. 

Mária Magdolna imacsoport: Hogy a menekültek, akik arra kényszerültek, 

hogy erőszak miatt elhagyják otthonaikat, nagylelkű befogadásra találjanak, 

és jogaikat biztosítva lássák . 

Árpád-házi Szent Margit imacsoport: Hogy Szent István királyunk példáját 

követve tudjunk jó hazafiak és buzgó keresztények lenni.   

Szent László imacsoport: Hogy a keresztények Óceániában örömmel 

hirdessék a hitet a földrész valamennyi népének. 


