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Évközi 14. vasárnap, július 3.                                                      II. zsoltárhét 

                                                          Iz 66,10-14c  Gal 6,14-18  Lk 10,1-12.17-20 
 

Testvérem! Szent Ignác úgy tűnik fel, mint Antiochia harmadik 
püspöke. (Az első szent Péter, a második szent Evodiosz volt.) Az apostoli 
atyák között tiszteljük, mert szent János apostol tanítványai közé tartozott. A 
110-es években kitört üldözéskor Rómába szállították, hogy a vadállatok elé 
vessék. Hosszú utazása közben hét levelet írt, melyek fennmaradtak, és 
jelenleg is becses kincsei Egyházunknak. Nemrég ünnepeltük Péter-Pál 
napját. Ezért szent Péter, illetve Róma püspökének – a mindenkori pápának – 
primátusára (elsőségére) vonatkozó első írásos utalást idézem, mely szent 
Ignác rómaiakhoz írt levelének kezdő mondata: 

„A Teophorosznak is nevezett Ignatiosz a szeretett egyháznak, mely a 
magasságbeli Atya és egy Fia Jézus Krisztus fenségében irgalmat talált, melyet 
az, aki minden létezőt akart, Jézus Krisztus Istenünk hite és szeretete szerint 
megvilágosított, a rómaiak területén elöljáró egyháznak, mely Istenhez méltó, 
dicséretes, boldogságra méltó, dicsőséges, a cél elnyerésére érdemes, méltó a 
szentségre és a szeretet vezetője, krisztusi törvényű, az Atya nevével ékes, 
melyet én is Jézus Krisztusnak, az Atya Fiának nevében köszöntök!” 

Testvérem! Antiochiai szent Ignác – természetesen – még nem olyan 
szabatosan fogalmazza meg a primátust, mint azt napjainkban tesszük. Az 
Egyház mindig a helyi egyházakban jelenik meg. A vértanú püspök, bár egy 
olyan helyi egyháznak a püspöke, amelyet szent Péter alapított, mégis elismeri 
Róma egyházának elöljáró és vezető szerepét. A FŐAPOSTOLOK ÜNNEPÉHEZ 

KAPCSOLÓDVA, IMÁDKOZZUNK GYAKRAN SZENTATYÁNKÉRT, KRISZTUS FÖLDI 

HELYTARTÓJÁÉRT!              [M.a.] 

17.30: szentóra 
Minden szentmise után Péter fillér gyűjtés 
Hétfő, július 4. Portugáliai Szent Erzsébet    Oz 2,16.17b-18.21-22  Mt 9,18-26 

Kedd, július 5.                                                            Oz 8,4-7.11-13  Mt 9,32-38 

17.30: gyóntatás: gyóntatószékben, Bence atya 

Esti szentmise után, az Irgalmasság éve következő lelki programja: Dr. Török  

Csaba atya Walter Kasper bíboros: Irgalmasság című könyvét mutatja be. 
 

Szerda, július 6. Goretti Szent Mária                    Oz 10,1-3.7-8.12  Mt 10,1-7 

16.00–18.00: karitász fogadóóra 

Csütörtök, július 7.                                                   Oz 11,1-4.8c-9  Mt 10,7-15 

16.30: Karitász megbeszélés 
 

Péntek, július 8.                                                        Oz 14,2-10  Mt 10,16-23 

12.00: Dr. Ecsedy Tiborné  temetése a Farkasrét-alsó temetőben 

17.00: engesztelő szentmise  Dr. Ecsedy Tiborné Klarissza lelki üdvéért 

17.30: gyóntatás: Bence atya 

Esti szentmise után vesperás 

Szombat, július 9.                                                            Iz 6,1-8  Mt 10,24-33 

18.00: Lorettói litánia 

Ferenc pápa imája az irgalmasság szentévére: 

Urunk Jézus Krisztus, Te, aki megtanítottál minket, hogy irgalmasak legyünk, 

mint az égi Atya, és azt mondtad nekünk, hogy aki téged lát, az Őt látja, 

mutasd meg nekünk arcodat és mi üdvözülünk.  

A te szerető tekinteted megszabadította Zakeust és Mátét a pénz 

rabszolgaságából; a házasságtörő asszonyt és Magdolnát attól, hogy 

boldogságukat csupán egy teremtményben keressék; sírva fakasztotta Pétert a 

tagadása után, és biztosította a mennyországot a bűnbánó latornak.  

Tedd, hogy valamennyien magunkra vegyük szavaidat, melyeket a szamaritánus 

asszonynak mondtál: Ha ismernéd Isten ajándékát!  

Te vagy a láthatatlan Atya látható arca, azé az Istené, aki mindenhatóságát 

elsősorban a megbocsátáson és az irgalmasságon keresztül mutatja meg: tedd, 

hogy az egyház a világban a Te látható arcod legyen, az ő Uráé, aki feltámadt a 

dicsőségben. Te azt akartad, hogy papjaidat is gyöngeséggel ruházd föl, hogy 

igaz együttérzéssel viseltessenek azok iránt, akik tudatlanságban és 

tévedésben vannak: tedd, hogy bárki hozzájuk járul, úgy érezze, hogy Isten 

várja, szereti őt és megbocsát neki.  

Küldd el Lelkedet és szentelj meg mindnyájunkat felkenése által, hogy az 

Irgalmasság Jubileuma az Úr kegyelmi éve legyen, és egyházad megújult 

lelkesedéssel vihesse el a szegényeknek az örömhírt, hirdesse a börtönök 

foglyainak és az elnyomottaknak a szabadságot, a vakoknak pedig adja vissza 

látásukat.  

Mária, az Irgalmasság Anyja közbenjárására kérjük ezt Tőled, aki élsz és 

uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel örökkön örökké. Ámen. 

http://www.communio.hu/hba/


Évközi 15. vasárnap, július 10.                                             III. zsoltárhét 

                                                            MTörv 30,10-14  Kol 1,15-20  Lk 10,25-37 
Testvérem! Nagy szent Gertrúd a XIII. század közepén született. 

Egész fiatalon a helftai kolostorba lépett. Elhatározta, hogy «egyetlen férfi 
mögött sem marad el tudományban.» (Ezt későbbi latin nyelven írt művei 
bizonyítják is.) Huszonhat éves korától gyakran elragadtatásban volt része. 
A német misztika fejedelemasszonyának szokták nevezni. A Jézus Szíve 
tisztelet első hírnöke. Életének utolsó szakaszában igen sokat 
betegeskedett. Az 1300-as évek elején hunyt el. Fő műve: «Az isteni 
szeretet követe». 

„Jövök, jövök, szeretett Jézusom, akit szerettem, akit kerestem, aki 
után mindig vágyva vágyódtam. Jövök édességedért, irgalmadért, 
szeretetedért. Jövök egész szívemmel, egész lelkemmel és minden 
erőmmel. Benned, akit mindenekfölött szeretni akarok, hadd találjak meg 
mindent, és hadd tartsam meg, amit megígértem. Egyedül neked, aki 
vizsgálod a szíveket, akarok tetszeni nem testem, hanem lelkem által. 
Testvérem és Jegyesem, Jézusom, Királyom, Istenem és Áldozatom, nyomd 
rám pecsétedet, hogy rajtad kívül semmit se keressek ezen a világon, 
semmire ne vágyódjak és semmit se szeressek.” 

Testvérem! Holnap szent Benedeknek, a nyugati szerzetesség 
atyjának az ünnepe lesz. A szerzetesi hivatás, a szerzetesi élet gyönyörű 
megfogalmazását olvashattuk szent Gertrúd imájában. Köszönjük meg 
Urunknak, hogy ma is vannak, akik ebben a szellemben követik Őt. De 
imádkozzunk is azért, hogy mindig legyenek, akik egyedül Neki akarnak 
tetszeni. AZ Ő PÉLDÁJUK SEGÍTSEN MINKET, HOGY MI IS TELJES SZÍVVEL 

VÁGYÓDJUNK JÉZUS UTÁN ÉS MINDENEKFÖLÖTT SZERESSÜK ŐT!      [M.a.] 
 

11.30: szentmise Gyimóthy Károly  plébános atya halálának 35. évfordulóján 
 

Hétfő, júius 11SZENT BENEDEK APÁT, EURÓPA FŐVÉDŐSZENTJE               

                                                                                       Péld 2,1-9  Mt 19,27-29 

17.30: gyóntatás: Mihály atya 
 

Kedd, július 12.                                                               Iz 7,1-9  Mt 11,20-24 

18.30: szentmise Várhegyi István plébános atya halálának 7. évfordulóján 
 

Szerda, július 13.                                                 Iz 10,5-7.13-16  Mt 11,25-27 

16.00-18.00: karitász fogadóóra 
 

Csütörtök, július 14.                                         Iz 26,7-9.12.16-19  Mt 11,28-30 

 9.00: nyugdíjas séta indul templomunktól a budavári Sziklakórház Múzeumba. 

Belépődíj 62-71 éves korig 1800,- Ft. Csatlakozni a helyszínen 9:45-ig lehet. 

17.30: gyóntatás: Mihály  atya 

Péntek, július 15. Szent Bonaventura püspök és egyháztanító 

                                                                            Iz 38,1-6.21-22.7-8  Mt 12,1-8 

18.30: szentmise a Testvérek által kért „Imaszándékok”-ra 

Esti szentmise keretében vesperás 

 

Szombat, július 16. Kármel-hegyi Boldogasszony             Mik 2,1-5  Mt 12,14-21 

18.00: Lorettói litánia 

 

Évközi 16. vasárnap, július 17.                                                 IV. zsoltárhét 

                                                                Ter 18,1-10a  Kol 1,24-28  Lk 10,38-42 
 

Júliusi imaszándékok 

 
Tengernek Csillaga imacsoport:   Hogy papjaidnak, akik most új állomáshelyre 

kerülnek, adj erőt és kegyelmet a hivatásukban való további előmenetelre. 

 

Szent László imacsoport:   Hogy a betegek és a szenvedők Jézus irgalmas 
szeretetében bízni tudjanak és ebből merítsenek erőt az élet  nehézségei 

között. 

 

E M L É K E Z T E T Ő 

 

Tájékoztatjuk kedves Testvéreinket, hogy 2016, május 10-én ténylegesen és 

véglegesen megszűnt az OTP Bankkal a kapcsolatunk. Aki esetleg talál még 

otthon OTP átutalási utalványt (csekket), ne használja, ne kelljen a 

befizetett összeget többszörösen utaztatni, míg célba ér. 

A továbbiakban a CIB Banknál vezetjük 1070041-65647879-51100005 számú 

folyószámlánkat: Az új átutalási utalványokat a padok mögötti tartóban 

helyeztük el. 

Az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek gyakorlására sok lehetőséget kínál 

a plébániai karitászmunka. Szentatyánk arra kér bennünket, hogy a 

mindennapokban éljük meg az irgalmasságot, testileg és lelkileg segítsük 

felebarátainkat, ébresszük fel lelkiismeretünket és vegyük észre mások 

rászorultságát. Kérjük azokat a kedves Testvéreinket, akik szívesen részt 

vennének Plébániánknak ebben a feladatában, jelentkezzenek Perémy Gábornál, 

a karitász munkacsoport vezetőjénél. (Elérhetőségét a templomi újságárus 

pultnál kaphatják meg az érdeklődők.) 

 


