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Naptár
Évközi 20. vasárnap, augusztus 16. IV. zsoltárhét

Péld 9,1-6  Ef 5,15-20  Jn 6,50-59

Testvérem! „Rossz napok járnak” – mondogatjuk igen gyakran,
szinte megszokásból. De meglepő, amit a mai szentleckében hallottunk,
Szent Pál is ezt mondta kétezer évvel ezelőtt. (16b) Ő azonban nemcsak
siránkozik, mint ahogy mi tesszük általában, hanem tanácsot is ad. „Ne
balgán, hanem bölcsen” éljetek (15), „értsétek meg az Úr akaratát” (17)!

Manapság is sokan balgán cselekszenek. Tapasztalatom szerint
többször ez azt jelenti: menekülnek a bajok elől, s nem akarnak
felülemelkedni azokon. A menekülés útja számtalanszor a részegeskedés
(vö.: 18a), a kábítószer és más látszatmegoldás. A helyes út viszont
csak Isten akarata lehet, amelyre a Bölcsesség Lelke vezet el. Ezért:
„Inkább teljetek el (Szent)lélekkel” (18b)! Ő valóban el tud tölteni az igazi
életörömmel. Ha ő él szívünkben, akkor szívből éneklünk majd és
ujjongunk az Úrnak. (Vö.: 19b) Milyen érdekes: amikor Szent Pál ezt
részletesebben kifejti, gyakorlatilag az ünnepélyes hálaáldozat (vasárnapi
szentmise) eseményeit írja le. „Egymás közt énekeljetek zsoltárt, himnuszt,
és szent énekeket” (19a).

Testvérem! Mindannyian szeretnénk a „rossz napok” ellenére
bölcsen élni. A megoldást a Szentlélek örömével keressük „egymás
közt” (19a)! HÉTRŐL HÉTRE A SZENTMISE KÖZÖSSÉGE – az efezusi levél
alapgondolata az egység – SEGÍTSEN A JÓ IRÁNYBA, hogy helyesen
használjuk fel a rendelkezésünkre álló időt. (Vö.: 16a)           [M.a.]

12.30: Márton Petra keresztelője
17.00: Wagner Orsolya keresztelője

Hétfő, augusztus 17. Bir 2,11-19  Mt 19,16-22
11.00: Kiripolszky Ferenc temetése gyászmisével a Felsőkrisztinavárosi
Keresztelő Szent János Plébánia urnatemetőjében
17.30: gyóntatás: Mihály atya

Kedd, augusztus 18. Eudes Szent János áldozópap
Bir 6.11-24a  Mt 19,23-30

17.30: Böjtös Maja Anita keresztelője

Szerda, augusztus 19. Szent Bernát apát és egyháztanító
Bir 9,6-15  Mt20,1-16a

8.30: Kovács Flóra Döníz keresztelője
16.00-18.00: Karitász fogadóóra

Csütörtök, augusztus 20. SZENT ISTVÁN KIRÁLY, MAGYARORSZÁG
FŐVÉDŐSZENTJE Dán 7,9-10.13-14 v. Pét 1,16-19  Mk 9,1-9

Testvérem! Szent István ünnepén hazánk felé fordul tekintetünk.
Lassan húsz évvel ezelőtt jelent meg Püspöki Karunk körlevele a magyar
társadalomról. Ennek a gazdasági életről szóló fejezetében püspök
atyáink a II. Vatikáni Zsinatot idézik: »A saját módszerei és törvényei
szerint kell ugyan gyakorolni a gazdasági tevékenységet, de az erkölcsi
rend korlátainak tiszteletben tartásával« (GS 64.).

Országunkban, sajnos, nagyon sokan elhagyták azt az utat, melyet
szent királyunk kijelölt, ahogy ezt a mai szentleckében hallottuk: „Lelkileg
eltompulva kicsapongásra adták magukat, és kapzsiságból mindenféle
ocsmányságot művelnek” (19). Vegyük komolyan Szent Pál
figyelmeztetését: „Újuljatok meg lélekben és érzéseitekben” (23)!  Ma  is
igaz, amit püspök atyáink üzentek: »A gazdasági helyzetben csak akkor
következne be változás, ha […] a gazdasági élet összes résztvevője
kellő alázatot, nyitottságot, önzetlenséget tanúsítana a megoldások
keresésében. […] A gazdaság és ’a termelés alapvető célja […] az
ember szolgálata’ (GS 64.). «

Testvérem! Rajtunk is áll, hogy hazánkban hogyan alakul a
gazdasági helyzet. Egyrészt A MAGUNK HELYÉN KÖVESSÜK A SZENT ISTVÁNI,
AZAZ A KRISZTUSI IDEÁLT. Másrészt, ha egyre többen tanuljuk meg, hogy az
igazság Jézusban van (Vö.: 21), akkor bízhatunk abban, hogy a krisztusi
megoldáshoz egyre közelebb jutunk.          [M.a.]

Templomunkban délelőtt 7, 9 és fél 12 órakor lesz szentmise.
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17.00: Erdő Péter bíboros ünnepi szentmiséje a Szent István-bazilika előtti
téren. Utána a hagyományos Szent Jobb körmenetre kerül sor.
Templomunk ezen az estén zárva marad, az esti szentmise elmarad.

Péntek, augusztus 21. Szent X. Piusz pápa
Rút 1,1.3-6.14b-16.22  Mt 22,34-40

Az esti szentmise után vesperás

Szombat, augusztus 22. Boldogságos Szűz Mária királynő
Iz 9,1-6  Lk 1,26-38

18.00: loretói litánia

Évközi 21. vasárnap, augusztus 23. I. zsoltárhét
Józs 24,1-2a.15-17.18b  Ef 5,21-32  Jn 6,61-70

Testvérem! Hat héttel ezelőtt az egyik kommentárból ezt idéztem:
»Az efezusi levél alapgondolata az egység«. Az idézet így folytatódik:
»Istennek egyetlen terve és szándéka van az egész világgal és az
emberiséggel«. Ennek az egységnek kell megvalósulnia Isten és ember
között: „Az Egyház alá van vetve Krisztusnak” (24a). Ugyanennek az
egységnek kell megvalósulnia ember és ember között: „Legyetek
egymásnak alárendeltjei Krisztus iránti tiszteletből” (21).

Az Egyház legkisebb élő sejtje a család. A családban is úgy kell az
egységre törekedni, mint az Egyházban. Ezért: „Férfiak, szeressétek
feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az Egyházat” (25). Az asszony is,
az Egyházhoz hasonlóan, mindenben alá van vetve férjének. (Vö.: 24b)
Lehet, hogy emberileg nehéz megvalósítani, de igazi egység áldozat
nélkül nem jöhet létre! „Nagy titok ez” (32) a gondolat, de nem
előzmények nélküli. Szent Pál csak a próféták tanítását mélyíti el. Szerintük
Isten és ember kapcsolata a házastársak kapcsolatához hasonlít. (Pl. ha
bűnös a választott nép = parázna nép; Ker. Szt. János a Vőlegény barátja;)

Testvérem! Krisztus „ragyogóvá akarta tenni az Egyházat” (27a). HA
VÁLLALJUK AZ Ő – AZ ÁLDOZAT ÉS AZ ENGEDELMESSÉG – ÚTJÁT, A HÁZASSÁG IS
AZ ÉLETSZENTSÉG ÚTJA LEHET. Így a családra, a kis Egyházra is érvényes
lesz a mai szentlecke mondata: az Egyház „szent és szeplőtelen”
(27b).            [M.a.]

Hétfő, augusztus 24. SZENT BERTALAN APOSTOL  Jel 21,9b-14  Jn 1,45-51
17.30: gyóntatás: Mihály atya

Kedd, augusztus 25. Szent Lajos 1Tessz 2,1-8  Mt 23,23-26
17.30: gyóntatás elmarad

Szerda, augusztus 26. Kalazanci Szent József áldozópap (aug.25.)
1Tessz 2,9-13  Mt 23,27-32

16.00-18.00: karitász fogadóóra
17.30: gyóntatás: Antal atya

Csütörtök, augusztus 27. Szent Mónika  1Tessz 3,7-13  Mt 24,42-51
9.30: gyászmise Tóth Kálmánért a farkasréti Mindenszentek
plébániatemplomban
10.30: Tóth Kálmán temetése a farkasréti temető központi ravatalozójából
17.30: gyóntatás elmarad

Péntek, augusztus 28. Szent Ágoston püspök és egyháztanító
1Tessz 4,1-8  Mt 25,1-13

13.30: Vincze Balázs és Deborah Lin Wee esküvője
15.00: Vathy Belián Antal és Kovács Kitti-Mária esküvője
17.30: gyóntatás elmarad
18.30: az esti szentmisében vesperás

Szombat, augusztus 29. Keresztelő Szent János vértanúsága
Jer 1,17-19  Mk 6,17-29

16.00: Horváth Dávid és Szász Emese esküvője
17.00: Simon Zsolt és Zaka Katalin esküvője
18.00: loretói litánia

Évközi 22. vasárnap, augusztus 30. II. zsoltárhét
MTörv 4,1-2.6-8  Jak 1,17-18.21b-22.27  Mk 7,1-8a.14-15.21-23

10.30: Horváth Marcell keresztelője

H Í R E K

Miseszándékot lehet jegyeztetni az irodán és a sekrestyében a naptári
év végéig.

Bakos Zsolt atyától szeptember 13-án, a fél 12-es szentmise alkalmával
búcsúzunk.

Hétfőn, augusztus 31-én életbe lép tanév alatti miserendünk.


