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Szentmisék: H,K,Cs,P,Szo: este ½ 7, Sze: reggel 8, Vas: 7,9,1/2 12 és este ½ 7-kor

N A P T Á R
Évközi 17. vasárnap, július 30.

1. zsoltárhét
1Kir 3,5.7-12 Róm 8,28-30

Testvérem! A mai szentmise introitusát a 67. zsoltárból idézzük.
Sok zsoltármagyarázó, köztük Sík Sándor is, ezt a zsoltárt tartja a
legnehezebben magyarázhatónak. Talán a 29. versben található
gondolat megadja a zsoltár mottóját: «Mutasd meg, … amit
bennünk m veltél.» Ennek fényében imádkozzuk tehát a
kezd éneket, amely így szól: „Szent hajlékában lakik az Isten; az
egyetért ket házába fogadja, ad népének hatalmat és er t.” (6b7a.36b)
Mindannyian keressük Istent. Hol találhatjuk
t? Szent
hajlékában lakik az Isten. Itt a földön ez a hajlék a templom, és mi
ezért jövünk ide, hogy Vele találkozzunk a szentmisében is. Az Úr
nem egyedül lakik templomában, hanem az egyetért ket házába
fogadja. Házába befogadni azt jelenti, hogy az
családjába
tartozunk. Itt otthon érezhetjük magunkat. Gondoskodó
szeretetében meg is ajándékoz minket: ad népének hatalmat és
er t. Így feltölt dve indulhatunk mindennapi küzdelmünkbe.
Segítsége elkísér az otthon falain kívülre is.
Testvérem! Az egyik zsoltármagyarázó szerint ez a zsoltár Isten
hatalmáról elmélkedik, Isten jóságát és hatalmát állítja elénk. Ez
leginkább abban mutatkozik meg, hogy értünk mutatja meg
hatalmát és bennünk m ködik. «Valóban az Isten jósága felülmúlja
kívánságainkat és b ven árasztja ránk kegyelmét»- írja Szunyogh
Xavér atya. VEGYÜK ÉSZRE EZT, ÉS EZÉRT MAGASZTALJUK T JÓSÁGÁÉRT
ÉS KEGYELMÉVEL PEDIG ÉLETÜNKET ALAKÍTSUK AKARATA SZERINT. [M.a.]
12.30: Schilling Róbert keresztel je

Hétf , július 31. Loyolai Szent Ignác
Kiv 32,15-24.30-34 Mt 13,31-35
17.15: Rodecki Neuenstein Éva temetése a Belvárosi Szent Anna (Szervita
tér) templomban
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Kedd, augusztus 1. Liguori Szent Alfonz Püspök , egyháztanító
Kiv 33,7-11.34,5b-9.28 Mt 13,36-43
Szerda, augusztus 2.
16.00–18.00: karitász fogadóóra

Kiv 33,29-35 Mt 13,44-46

Csütörtök, augusztus 3.
Kiv 40,16-21.34-38 Mt 13,47-53
16.30: karitász munkacsoport megbeszélése a plébánián
17.30: gyóntatás: Mihály atya
18.30: szentmise papi hivatásokért
Els péntek, augusztus 4. Vianney Szent János Mária áldozópap
Lev 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 Mt 13,54-58
8.00: szentmise
Délel tt beteg Testvéreinket megáldoztatjuk otthonukban
18.00: gyóntatás: Mihály atya
18.00: Jézus Szíve litánia
Esti szentmise keretében vesperás
20.00: rendkívüli képvisel testületi gy lés a plébánián!
TEMPLOMBÚCSÚ, szombat, augusztus 5. Havas Boldogasszony ünnepe
Zak 2,1-13 Jel 21,1-5a Lk 11,27-28
8.00: búcsúi szentmise, utána szentségkitétel, egész napos szentségimádás
kezd dik. A szentségimádásra el zetesen lehet jelentkezni a
sekrestyében
12.00: Örvendetes olvasó
15.00: Dics séges olvasó
18.00: szentóra, melynek keretében Loretói litánia
19.15: (kivételesen kés bbi id pontban) Búcsúi, ünnepi szentmise az
espereskerületi atyák és hívek részvételével, és reményeink szerint
kedves Testvéreink minél nagyobb számú jelenlétével
A mai nappal az úrfelmutatás utáni válasz megváltozik, figyeljünk a
kivetít re!

Vasárnap, augusztus 6. URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA
Zsolozsma: IV. kötet, 2. zsoltárhét
Dán 7,9-10.13-14 2Pét 1,16-19 Mt 17,1-9

Testvérem! Urunk színeváltozásának ünnepét el ször a
keleti Egyházban, nyugaton pedig csak a X. századtól ünnepelték.
Az egész Egyházban ezt a napot III. Callixtus pápa rendelte el és
helyezte augusztus 6-ra. Szándéka az volt, hogy ekkor
hálaünnepet tartsunk Hunyadi János és Kapisztrán szent
János török felett Nándorfehérvárnál 1456-ban aratott
gy zelméért. Bár ez a nap nem f ünnep, mégis - mert az Úr
ünnepe - vasárnap is az ünnepr l mondjuk a szentmisét,
amelyben a kezd énekben így imádkozunk: „A ragyogó felh ben
megjelent a Szentlélek, és az Atya hangja hallatszott: Ez az én
szeretett Fiam, akiben kedvem telik, t hallgassátok.” (Vö.: Mt
17,5)
A felh (minél beljebb megyek, annál kevesebbet látok) már
a választott nép életében is az Úr jelenlétének szimbóluma. A
Tábor hegyén a ragyogó felh ben megjelent a Szentlélek. A Lélek
az si szimbólummal él. Az Atya hangja hallatszott. A Sínai
hegynél Mózeshez és a választott néphez is szólt az Úr. (Kiv
19,19) Amit
mond, az számunkra mindig legyen fontos.
Szavai tanúságot tesznek Fiáról, aki ragyogó arccal és vakító
fehér ruhában áll tanítványai el tt: Ez az én szeretett Fiam, akiben
kedvem telik, t hallgassátok. Jézus isteni dics ségét mutatja
nemcsak
„színeváltozása”,
hanem
a
Szentháromság
megnyilvánulása is.
Testvérem! Az Atya üzenete nekünk is szól: t hallgassátok!
Figyeljünk Jézusra! Hitünk szerint , a Fiú hozta el nekünk a
kinyilatkoztatás teljességét. MUTASSUK MEG TEHÁT ÉLETÜNKKEL,
HOGY T KÖVETJÜK, RÁ HALLGATUNK.
[M.a.]

Hétf , augusztus 7.
17.30: gyóntatás: Mihály atya

Szám 11,4b-15 Mt 14,13-21

Kedd, augusztus 8. Szent Domonkos áldozópap

Szám 12,1-13 Mt 15,1-2.10-14

Szerda, augusztus 9. Keresztr l nevezett Szent Terézia Benedikta (Edit
Stein) sz z és vértanú, Európa társvéd szentje
Oz 2,16b.17b.21-22 Mt 25,1-13
16.00-18.00: karitász fogadóóra
Csütörtök, augusztus 10. Szent L rinc diakónus és vértanú

2Kor 9,6-10 Jn 12,24-26

10.00: kultúrséta indul templomunktól a Várkert Bazárba,
Borsos Miklós gy jteményes kiállítására
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Péntek, augusztus 11. Szent Klára sz z
MTörv 4,32-40 Mt 16,24-28
10.30: Bálint Józsefné temetése a Farkasrét-alsó temet ben
18.30: szentmise a Testvérek „imaszándékaira”
Esti szentmise után vesperás
Szombat, augusztus 12.
18.00: Loretoi litánia
Évközi 19. vasárnap, augusztus 13.
12.30: Nagy Hanna keresztel je

MTörv 6,4-13 Mt 17,14-20

3. zsoltárhét
1Kir 19,9a.11a Róm 9,1-5 Mt 14,22-33

MEGÉRKEZETT F egyházmegyénk Esztergom-Budapest cím
id szakos
kiadványa. Kérjük kedves Testvéreinket, hogy családonként egy-egy példányt
vigyenek magukkal az iratterjeszt
asztalról, alkalom adtán pedig
szomszédjaiknak, ismer seiknek is adjanak bel le!
AUGUSZTUSI IMASZÁNDÉKOK

TEMPLOMBÚCSÚNK NYILVÁNOS ÜNNEPE
11.30: Az ünnepi szentmise celebránsa és szónoka Lambert Zoltán
városmajori plébános atya
17.45: búcsúi, ünnepi vesperás

Tengernek Csillaga imacsoport: hogy papjaidnak, - akik most új állomáshelyre
kerülnek vagy új körülmények között kell szolgálatukat teljesíteni -, adj
továbbra is er t és kegyelmet a hivatásukban való elkötelezett helytálláshoz.
Szent László imacsoport: imádkozzunk korunk m vészeiért, hogy alkotásaikon
keresztül felfedezhessük a teremtett világ szépségét, és dics ítsük mennyei
Atyánkat.

