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D U P L A   S Z Á M

Naptár
Évközi 16. vasárnap, július 17. IV. zsoltárhét

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

Testvérem! Szülei huszonötödik gyermekeként Katalin
Sziénában született. A házassági ajánlatnak ellenállt, mert már hat
éves korában látomásban részesült. Tizenhat évesen a domonkosok
harmadrendjébe lépett. Kicsiny kamrájában visszavonultan él, mégis
sokan tanácskérésre felkeresik. Az írástudatlan leány tudását
misztikus élményeib l merítette. Huszonnyolc éves korában
megkapta a stigmákat. Igen nagy hatást gyakorolt korára diktált
leveleivel. (pl. XI. Gergely pápa az  tanácsára tért vissza az avignoni
fogságból Rómába; Nagy Lajos királyunkkal is levelezett;) 1380. április
29-én halt meg Rómában. Boldog VI. Pál pápa az egyházdoktorok
közé iktatta. 1999 óta Európa társvéd szentje.

„Ó irgalom, amely a te Istenségedb l ered, ó örök Atya, és a te
hatalmaddal kormányozza a világot! Irgalmasságodban teremtettél
meg minket, és irgalmasságod által teremtettél újjá a te Fiad Vérében.
[…] Irgalmasságoddal mérsékeled az igazságosságot; irgalmasságod
által mosdattál meg minket a Vérben; és irgalmasságod indít
teremtményeiddel társalogni. Ó szerelem oktalansága! […] Ó
irgalmasság! Elszorul a szíven, amikor rád gondolok; mert bármerre is
fordul gondolatom, nem találok mást, csak irgalmasságot.”

Testvérem! Sziénai szent Katalin f  m véb l, a Dialógusból
idéztem a fenti sorokat. Az Irgalmasság Szentévében igyekezzünk
Isten irgalmában minél jobban elmélyülni. Az egyházdoktortól vett
gondolat tegye világossá bennünk, hogy MENNYEI ATYÁNK MENNYIRE
IRGALMAS ÉS AZ IRGALOMNAK A MI ÉLETÜNKBEN IS KÖZPONTI HELYET KELL
ELFOGLALNIA. [M.a.]

Hétf , július 18. Szent Hedvig királyn Mik 6,1-4.6-8  Mt 12,38-42
17.30: gyóntatás: Mihály atya

Kedd, július 19. Mik 7,14-15.18-20  Mt 12,46-50

Szerda, július 20. Jer 1,1.4-10  Mt 13,1-9
A karitász fogadóóra elmarad

Csütörtök, július 21. Jer 2,1-3.7-8.12-13  Mt 13,10-17
12.00: Balogh Istvánné temetése a Farkasrét-alsó temet ben

Péntek, július 22. Szent Mária Magdolna 2Kor 5,14-17  Jn 20.1.2,11-18
10.30: Michnai Ferencné temetése a Farkasrét-alsó temet ben
17.30: gyóntatás: Bence atya
Esti szentmise után vesperás

Szombat, július 23. SZENT BRIGITTA SZERZETESN ,
EURÓPA TÁRSVÉD SZENTJE Gal 2,19-20  Jn 15,1-8
18.00: Loretói litánia

Évközi 17. vasárnap, július 24. I. zsoltárhét
Ter 18,20-32  Kol 2,12-14  Lk 11,1-1

Testvérem! Don Bosco János Olaszországban született 1815-
ben. Már gyermekkorában természetfeletti felszólítást kap az ifjúság
segítésére. (B vész mutatványai között a prédikációt is elmondta.)
Papként barátja, tanítója lesz az iparos és cselleng  ifjúságnak. XI.
Piusz pápa szerint: «A természetfeletti majdnem természetes, a
rendkívüli majdnem megszokott lett életében!» (Szürke nev  kutya,
álmai és az étel csoda.) Oratóriumot szervez, ahol a nevelés f
eszköze az együttlét. Segít ib l alapítja meg a szalézi rendet.
Programjuk: «Jó polgárokat a földnek, boldog lakókat az égnek!»
Sok ellenállásba ütközik, de mindent szeretettel old meg. Élete alatt
kiürültek az ifjúsági börtönök Torinóban. 1888. január 31-én halt
meg.

„A pihenés óráiban felüdüléstek legyen tisztességes,
szórakozástok hasznos. Ez adja vissza a testnek az er t, és
megfiatalítja a lelket. Vigyázzatok, még a sétátok se legyen
tétlenség, vagy elvesztegetett id ! […] A mozgás használ a
legjobban az egészségnek. Szerintem napjainkban az egészség
romlásának egyik f  oka, hogy nem mozgunk eleget. […] Isten
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kegyelme után a legnagyobb kincsünk az egészség. […] A dolgok,
amelyek megvidámítanak és felüdítenek, abban is segítenek, hogy
könnyebben a lélek alá rendelhessük testünket, és ezzel jobban
szolgálhassuk az Isten dics ségét. […] Bárhol vagytok, mutassátok
ki, hogy jó keresztények és megbízható emberek vagytok.”

Testvérem! Bosco szent János gondolatai a nyárra
vonatkoznak. A felüdülés, a pihenés és a vidámság is segít Jézus
követésében. MUTASSUK MEG A VILÁGNAK, HOGY KRISZTUS ÚTJA VEZET
AZ IGAZI ÖRÖMRE ÉS BOLDOGSÁGRA!  [M.a.]

Hétf , július 25. SZENT JAKAB APOSTOL 2Kor 4,7-15  Mt 20,20-28

Kedd, július 26. Szent Joakim és Szent Anna a Boldogságos Sz z Mária
szülei Sir 44,1.10-15  Mt 13,16-17
17.30: gyóntatás gyóntatószékben : Bence atya

Szerda, július 27. Jer 15,10.16-21  Mt 13,44-46
9.00 óra körül spanyol csoport szentmiséje templomunkban, akik a
        Krakkói Ifjúsági Találkozóra  utaznak tovább Budapestr l
16.00-18.00: karitász fogadóóra

Csütörtök, július 28. Jer 18,1-6  Mt 13,47-53
10.30: Kilyénfalvi Béla temetése a Szent Gellért urnatemet ben

Péntek, július 29. Szent Márta 1Jn 4,7-16  Jn 11,19-27 v. Lk 10,38-42
17.30: gyóntatás: Bence atya
Esti szentmise után vesperás

Szombat, július 30. Jer 26,11-16.24  Mt 14,1-12
18.00: Loretói litánia

Évközi 18. vasárnap, július 31. Zso IV. kötet, II. zsoltárhét
Préd 1,2;2,21-23  Kol 3,1-5.9-11  Lk 12,13-21

TESTVÉREIM!
A  szentáldozás  hitünk  próbaköve.  Bizonyítjuk  vele,  hogy  az
Eucharisztia hitünk szent titka, Krisztus valóságos teste és vére!
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. (Kérem, akkor is
kett s sorba álljunk, ha egy áldoztató van!)

Menjünk közel az áldoztatóhoz, akár a lépcs ig, hogy
biztonságosan meg tudjon áldoztatni.

Áldozás el tt érthet en válaszoljunk „Ámen”-t az áldoztató szavaira
– ez valójában hitvallás!

Ha szájba áldozunk, tartsuk mozdulatlanul a fejünket és nyitva a
szánkat, amíg az áldoztató nyelvünkre helyezi az Oltáriszentséget.

Ha kézbe áldozunk, már odaérkezéskor készítsünk trónust a
kezünkb l!

Kézbe csak akkor kérjük Krisztus testét, ha kezünk tiszta és nincs
rajta keszty , vagy bármilyen kötés.

Csak akkor tudunk két kezünkb l trónust készíteni, ha mindkét
kezünk szabad és a hónunk alatt sem tartunk semmit. Emeljük magasra a
kezünket, egyiket a másik fölé. A felül lév  kézbe helyezett Szentostyát az
alul lév  kézzel fogjuk majd meg, és így vegyük magunkhoz. (Ne
ügyeskedjünk, tenyerünkb l az ujjaink közé csúsztatva az
Oltáriszentséget, mert így azt könnyen leejthetjük.)

A magunkhoz vétel helye közvetlenül az áldoztató-hely mellett van,
(oldalt lépve, az oltár felé fordulva). Ne vigyük el az
OLTÁRISZENTSÉGET, és mást is akadályozzunk 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 kapcsolódjunk be a közös énekbe,
hiszen közös lakomán veszünk részt, (az ének szüneteiben van id  az
egyéni imádságra is).

Két szín alatti áldoztatáskor ne kérjük kézbe az Oltáriszentséget,
mert a bemártott Szentostya a kezünkhöz tapadna.

Köszönöm, hogy hitünket így is megvalljuk! Szeretettel: Mihály atya


