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Naptár

IV. zsoltárhét
Ez 38,4-6..8-10 Zsid 12,1-4 Lk 12,49-53

Testvérem!
Szent
Maximilián
Kolbe
1894-ben
született
Lengyelországban szegény iparos szülők gyermekeként. Egész életét
jellemezte a Mária-tisztelet, az engedelmesség és az áldozatvállalás. Máriatisztelet: A Szűzanya már gyermekkorában felkínálja neki a tisztaság és a
vértanúság koszorúját, ő mindkettőt választja; megalapítja «A Szeplőtelen Szűz
katonái» társulatot és «A Szeplőtelen Szűz lovagja» folyóiratot. A Szeplőtelentől
tanulta az engedelmességet: ferences szerzetesként fogadalmat is tesz;
elöljárói utasítását, akik többször nem értik meg korát megelőző meglátásait,
mindig betartja. Áldozatvállalás: betegségei; egy édesapa helyett életét adja
Auschwitzban. Élete fő műve a niepokalanowi kolostor, ahol nyomdáját is
működtette. Szent II. János-Pál pápa 1982-ben avatta szentté.
„Te, Szeplőtelen, Te ki vagy? Nemcsak teremtmény, kiválasztott
gyermek, hanem Isten Anyja is; még pontosabban: Istenanya. És ez nem
feltevés, valószínűség, hanem bizonyosság, teljes bizonyosság, hittétel. Hogy
miért vagy Istenanya? Mert Isten mindig azt fogja Neked mondani: «Anyám»…
Szeret Téged megtestesült, emberi alakjában – s Ember Fiának vallja önmagát.
Kevesen tudták ezt megérteni és még ma is kevesen fogják fel.”
Testvérem! Ma van az évfordulója annak, hogy 1941-ben Kolbe atyát
Auschwitzban, az éhségbunkerben megölték. Mindez Szűz Mária
mennybevitelének ünnepét megelőző napon történt. AZ ENGEDELMES VÉRTANÚ
ÁLTAL NAGYON TISZTELT SZEPLŐTELENRŐL ÍRT GONDOLATA MINKET IS SEGÍTHET
ABBAN, HOGY A HOLNAPI ÜNNEPET MÉLTÓAN MEGÜLJÜK!
[M.a.]
Hétfő, augusztus 15. SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE (NAGYBOLDOGASSZONY)
Jel 11,19a; 12,1-6a.10 1Kor 15,20-27 Lk 1,39-56

Testvérem! Szent Germánosz, Konstantinápoly pátriárkája a
képrombolás miatt sokat szenvedett. A VII. sz. közepén született. Alapos

felkészülés után szülővárosában, Konstantinápolyban működött papként. Szent
életet élt és buzgón védte az igaz hitet. 715-ben választották meg pátriárkává.
Homíliáit és leveleit ismerjük. Ezekben a képrombolás ellen harcol, a Máriakultusz legnagyobb védőjének és terjesztőjének bizonyul. Meghurcolva és
pátriárkai székéből letéve 733-ban halt meg a Khora kolostorban. A tőle vett
idézet az egyik első tanúságtétel Szűz Mária mennybevitelébe vetett hitünkről.
„Te – miként a Szentírás mondja – nemcsak szépségben tündökölsz, de
szűzi tested egészen szent, egészen tiszta, egészen az Isten otthona: ebből az
is következik, hogy nem porlad el, hanem ez az emberi test romlás nélkül a
romolhatatlan dicső életbe való. Élő és fölséges, sértetlen, és részese a
tökéletes életnek. […] Senki sem üdvözül, ha csak nem Teáltalad, ó Istenszülő;
senki nem kerüli el a veszélyt, ha csak nem Teáltalad, ó Szűz Anya… senki
sem részesül az irgalmasság ajándékában, ha csak nem Teáltalad.”
Testvérem!
Amai
napot
csak
mi,
magyarok
nevezzük
Nagyboldogasszony ünnepének. A «Nagyasszony» kifejezés jelentése:
királynőnknek tartjuk. A «boldog» pedig hitünk bizonyítéka, hogy szerintünk ő
most is Fiával együtt van a mennyországban. ÉGI ÉDESANYÁNK! REMÉNYÜNK AZ,
HOGY ÁLTALAD MI IS RÉSZESEI LEHETÜNK A TÖKÉLETES ÉLETNEK!
[M.a.]
Parancsolt ünnep, a szentmisén való részvétel kötelező.
A munkanap miatt csak reggel 7, 9 és este 18:30 órakor lesz szentmise.
Ezen az ünnepen nincs irodai fogadóóra.
17.30: gyóntatás: Mihály atya
18.00: litánia
19.00: A Budavári Nagyboldogasszony Plébániatemplomban espereskerületi, koncelebrált,
búcsúi szentmise lesz. Mindenkit szeretettel várnak!
Kedd, augusztus 16.

Ez 28,1-10 Mt 19,23-30

Szerda, augusztus 17.
16.00-18.00: karitász fogadóóra

Ez 34,1-11 Mt 20,1-16a

Csütörtök, augusztus 18.
Ez 36,23-28 Mt 22,1-14
12.00: Balogh Istvánné temetése a Farkasrét-alsó temetőben
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Péntek, augusztus 19. Szent Bernát apát és egyháztanító
11.00: Gál Józsefné temetése a Szent Gellért urnatemetőben
17.30: gyóntatás: Bence atya
Esti szentmise után vesperás
Szombat,
augusztus
FŐVÉDŐSZENTJE

20.

SZENT

Ez 37,1-14 Mt 22,34-40

ISTVÁN
KIRÁLY,
MAGYARORSZÁG
Péld 4,10-15.18-27 Ef 4,17-24 Mt 7,24-29

Testvérem! Szent István király, Magyarország fővédőszentje
gyermekkorától Isten útját kereste. 997-ben követte atyját a fejedelmi székben,
1000-ben pedig királlyá koronázták. Mi királyként, apostolként és szentként

tiszteljük őt. Mint király, sziklára építette országunkat. II. Szilveszter pápa
szerint: «Én csak apostoli vagyok, ő azonban valóságos apostol.»
(Megszervezte a magyar egyházat.) Szent életét az épségben fennmaradt
Szent Jobb (az irgalmasság cselekedeteit gyakorolta), és a magyar «szent
család» (Boldog Gizella és Szent Imre) is igazolja. Halála előtt országunkat
Szűz Mária oltalmába ajánlotta. Meghalt 1038. augusztus 15-én és az általa
építtetett székesfehérvári bazilikában temették el.
„Tartsd meg először a hitet, mert akiknek hite téves, vagy akik hitüket
jócselekedetekkel nem gyakorolják, sem a földön nem élhetnek tisztességgel,
sem az örök élet koronáját el nem nyerhetik, mert a hit jócselekedetek nélkül
holt. […] Tiszteld az Egyházat és vigyázz reá! Aki az Anyaszentegyház
méltóságát kisebbíti vagy meggyalázza, Krisztus testét támadja és gyalázza
meg. […] Kövesd az ősöket, tartsd meg, ami magyar! Kövesd az én
szokásaimat, hogy néped becsüljön és az idegenek dicsérjenek! […]
Imádkozzál! Az állandó imádság lemossa bűneinket és megszerzi a
bűnbánatot.”
Testvérem! Szent István király Imre fiához írt «Intelmeiből» idéztem a
fenti sorokat. A kiemelt témákat mi is nélkülözhetetlennek gondoljuk, és
ezért gyermekeinket erre figyelmeztetjük? KÉRJÜK ORSZÁGALAPÍTÓ SZENT
KIRÁLYUNK KÖZBENJÁRÁSÁT, HOGY A MAI NEMZEDÉKEK NEVELÉSÉBEN IS EZEKET AZ
IRÁNYELVEKET TARTSUK FONTOSNAK!
[M.a.]
Reggel 7 órakor nem lesz szentmise.
Szent István tiszteletére 9 és 11.30-kor lesz szentmise templomunkban.
17.00: ünnepi szentmise a Szent Jobb jelenlétében a Szent István-bazilikában,
utána körmenet. Bíboros atya szeretettel várja a Testvéreket erre a kiemelkedő
egyházi és nemzeti ünneplésre!
18.00: Loretói litánia
18.30: vasárnapi előesti szentmise
Évközi 21. vasárnap, augusztus 21.

I. zsoltárhét
Iz 66,18-21 Zsid 12,5-7.11-13 Lk 13,22-30

Testvérem! Aranyszájú Szent János Antiochiában született. Özvegy
édesanyja nevelte. Felnőtt korában keresztelkedett meg, majd teológiát tanult.
(Szent Pál leveleit kéthetente elolvasta.) 386-tól szülővárosában papként
működött. Prédikációi miatt egyre híresebb lett. 398-ban konstantinápolyi
pátriárkává nevezték ki. Mint a keleti Egyház prímása aszketikus életet élt, és
ezt kívánta meg környezetétől is. Törődött a szegényekkel és gondoskodott a
missziókról. Képszerű, szemléletes stílusa miatt nyerte el az «aranyszájú»
melléknevet. Ellenfelei és irigyei ármánykodása miatt száműzték. Ott halt meg
407. szeptember 14-én. Ő a négy, nagy keleti egyházatya egyike. A fiatal
házasoknak azt tanácsolta, hogy így beszéljenek házastársukhoz:
„Karomba zártalak, szeretlek, jobban szeretlek, mint saját életemet. Mert
a jelenvaló élet alig valami, és a leghőbb vágyam az, hogy veled tölthessem el,
hogy biztosak lehessünk, nem választ el semmi attól, ami ránk vár. […]

Szeretetedet minden fölé helyezem és semmi sem lenne kínosabb, mint ha
nem ugyanazokat a gondolatokat gondolnám, mint te. […] Az Isten-szeretetről
mondja, de igaz a házasokra is: Aki szeret, amikor dolgozik, amikor eszik,
amikor virraszt vagy alszik, minden cselekedetében és beszédében egyetlen
gondolata és egyetlen törekvése az, hogy szeretetének tárgyát megtalálja. Mert
ott van a szíve, ahol a kincse.”
Testvérem! A tegnapi ünnepen a «magyar szent családra» is gondoltunk.
Ők a fentieket bizonyára megvalósították. ADJA ISTEN, HOGY A MAI
HÁZASPÁROK IS ÍGY GONDOLKOZZANAK ÉS TEGYENEK!
[M.a.]
Hétfő, augusztus 22. Boldogságos Szűz Mária királynő
Kedd, augusztus 23.
17.30: gyóntatás gyóntatószékben: Bence atya

Iz 9,1-6 Lk 1,26-38

2Tessz 2,1-3a.14-17 Mt 23,23-26

Szerda, augusztus 24. SZENT BERTALAN APOSTOL
Jel 21,9b-14 Jn 1,45-51
11.00:Lesznik Sándorné temetése a Farkasrét-Hóvirág utcai ravatalozóból
16.00-18.00: karitász fogadóóra
17.00: engesztelő szentmise Lesznik Sándorné, Angyalka lelki üdvéért templomunkban
Csütörtök, augusztus 25. Kalazanci Szent József
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Péntek, augusztus 26.
17.30: gyóntatás: Bence atya
Esti szentmise után vesperás

1Kor 1,1-9 Mt 24,42-51

1Kor 1,17-25 Mt 25,1-13

Szombat, augusztus 27. Szent Mónika
16.30: Pálvölgyi Zoltán és Schlett Nóra esküvője
18.00: Loretói litánia

1Kor 1,26-31 Mt 25,14-30

Évközi 22. vasárnap, augusztus 28.

II. zsoltárhét
Préd 1,2;2,21-23 Kol 3,1-5.9-11 Lk 12,13-21
11.30: a szentmise keretében Fekete Andrea keresztelője
H Í R E K
A mai naptól év végéig lehet szentmiséket előjegyeztetni.
Az irgalmasság évében, szeptember 24-én Bakonybélbe és Zircre zarándokol
egyházközségünk. A 6.000,- Ft részvételi díj az autóbusz, az ebéd és a belépők
költségét tartalmazza. Gyermekeknek 25 % kedvezményt adunk. A közösség
összekovácsolódásának különös alkalmai a zarándoklatok, ezért buzdítunk mindenkit, aki
egy szombatot családjával együtt a közösségben tudna eltölteni, hogy jelentkezzen az
útra. Jelentkezni a sekrestyében és irodaidőben az irodán lehet 3.000,- Ft előleg
befizetésével szeptember 11., vasárnapig.

