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N A P T Á R
Évközi 19. vasárnap, augusztus 13. 3. zsoltárhét

1Kir 19,9a.11a  Róm 9,1-5  Mt 14,22-33
Testvérem! A választott nép életében Jeruzsálem és a templom pusztulása

sorsdöntő esemény volt. A 73. zsoltár, melyet valószínűleg Jeremiás próféta írt,
e tragédia felett siránkozik. A zsoltár végén ennek ellenére egy imádságot
találunk, amely mai szentmisénk kezdőéneke: „Tekints szövetségedre, Istenünk,
és ne hagyd végleg magára a rád hagyatkozót. Kelj fel, Uram, védd meg ügyedet,
és hallgasd meg a hozzád könyörgők szavát. (20.19.22.23.)

A kesergő zsoltáros miért mert így imádkozni? Imájának alapja: tekints
szövetségedre. A szövetségesek számíthatnak egymásra. Most az Újszövetség
áldozatában veszünk részt. Imáink alapja egyértelműen az Atya családjába
való tartozás. Remélem, tudatában vagyunk annak, hogy Jézus nélkül semmit
sem tehetünk, szegények  és  tehetetlenek  vagyunk.  (Vö.:  Jn  15,5)  Ezért  így
imádkozunk: ne hagyd végleg magára a rád hagyatkozót! Az introitus utolsó
gondolata ez: Uram, hallgasd meg a hozzád könyörgők szavát. E zsoltár
orációjának befejező mondata is erre utal: «Mindazoknak szavát, akik téged
keresnek, kegyes hajlandósággal hallgasd!»

Testvérem! Mindennapjainkban sokszor találkozunk nehézségekkel. Ilyenkor
bátran forduljunk szövetségesünkhöz. Mondjuk mi is:  Kelj fel,  Uram, védd meg
ügyedet! Ma és minden szentmisén jusson eszünkbe, hogy ez az Újszövetség
áldozata. EZÉRT A SZENTMISÉN MINDIG BIZALOMMAL TERJESSZÜK ATYÁNK ELÉ

KÉRÉSEINKET. [M.a.]

12.30: Nagy Hanna keresztelője

Hétfő, augusztus 14. Szent Maximilián Mária Kolbe áldozópap és vértanú
MTörv 10,12-22  Mt 17,22-27

18.30: vigilia szentmise Nagyboldogasszony ünnepének előestéjén
1Krón 15,3-4.15-16.16,1-2  1Kor 15,54-57  Lk 11,27-28

Kedd, augusztus 15. NAGYBOLDOGASSZONY, Szűz Mária mennybevétele
Jel 11,19a.12,1-6a.10  1Kor 15,20-27  Lk 1,39-56

Testvérem! Nagyboldogasszony ünnepén Szűz Anyánk
mennybevételének örvendezünk. Ezt  az  ünnepet  a  keleti  Egyházban  már  a  IV.
században megülték, nyugaton először Toursi szent Gergely (+594) tesz róla
tanúságot. Bár Mária mennybevitelének dogmáját csak 1950-ben mondta ki XII.
Piusz pápa, IV. Leó pápa (+855) a mai ünnephez már vigíliát és oktávát is rendelt.
Az ünnepi szentmise kezdőénekében így imádkozunk: „Az égen nagy jel tűnt fel:
egy asszony, öltözete a nap, lába alatt a hold, fején tizenkét csillagból korona.”
(Jel 12,2)

A  Szentírás  magyarázók  szerint  ennek  a  mondatnak  többféle
értelmezése is elképzelhető. Az asszony nem csak az ószövetségi választott nép,
hanem az Egyház és Mária jelképe is lehet. Liturgiánk ezt a képet mindig Szűz
Máriára alkalmazta. A napba öltözött asszony az ókori istennőkre emlékeztet,
ezért a mennybevitel szimbóluma. Ugyanakkor a Nap számunkra Krisztus, aki
édesanyját feldíszíti. Lába  alatt  a  hold.  A  Döbrentei-kódex  (1508)  szerint
«szép,  miként  a  hold,  sőt  szebb  a  holdnál,  mert immár fogyatkozás nélkül
fénylik.» Fején tizenkét csillagból korona. A II. Vatikáni Zsinat tanítása szerint
Mária az Egyház előképe.  Az  ő mennybevétele  a  mi  (12  törzs,  12  apostol)
megdicsőülésünk záloga.

Testvérem! Az égen nagy jel tűnt fel. Az égi jelet mindenki
észreveszi. Ez az emberfeletti méret, valamint a nap, hold, csillagok ’méltósága’
Égi Királynőnk felemeltetését mutatja. MINDEZÉRT ERŐSÖDJÉK MEG BIZALMUNK

ABBAN, HOGY MI IS ELJUTHATUNK A SZENTHÁROMSÁG DICSŐSÉGÉBE. [M.a.]

Parancsolt ünnep, a szentmisén való részvétel kötelező.
A munkanap miatt csak reggel 7, 9, és este ½ 7-kor lesz szentmise.
Ezen az ünnepen nincs irodai fogadóóra.
18.00: loretói litánia.
19.00: a Budavári Nagyboldogasszony Plébániatemplomban espereskerületi,
koncelebrált, búcsúi szentmise lesz. Mindenkit szeretettel várnak!
Szerda, augusztus 16. MTörv 34,1-12   Mt 18,15-20
16.00–18.00: karitász fogadóóra

Csütörtök, augusztus 17.  Józs 3,7-10a.11.13-17  Mt 18,21-19,1
9.45: Medgyaszay Vincéné temetése a Farkasrét alsó temetőben



Péntek, augusztus 18. Józs 24,1-13  Mt 19,3-12
14.30: Horváth Viktor és Schmitt Ágnes  esküvője
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Esti szentmise után vesperás

Szombat, augusztus 19. Szent Bernát apát, egyháztanító
Józs 24,14-29  Mt 19,13-15

14.00: Bucsy Levente és Dr. Sólyomváry Anna nászmisés esküvője
18.00: Loretói litánia
18.30: vigilia  szentmise Szent István király ünnepének előestéjén

Vasárnap, augusztus 20. SZENT ISTVÁN KIRÁLY,
MAGYARORSZÁG FŐVÉDŐSZENTJE zsolozsma saját

 Péld 4,10-15.18-27 Ef 4,17-24  Mt 7,24-29
4. zsoltárhét

Testvérem! Ma szent István királyt, hazánk fővédőszentjét ünnepeljük.
Régiesen úgy  is  szoktuk mondani,  hogy ő mennyei Patrónánk és országunk Istápja.
Bízunk tehát abban, hogy Istennél mindig közbenjár értünk és reméljük, hogy
megdicsőülve is törődik országunkkal. Bár halálának napja augusztus 15-e, mégis ma
tartjuk ünnepét. 1083. augusztus 20-án emelték föl ugyanis ereklyéit, ami abban a
korban a  szentté avatását jelentette. Életében apja munkáját folytatta, népünk
megtérítésén fáradozott, elsősorban példájával. Halála napján pedig koronáját a Szűz
Anyának ajánlotta fel. Azóta hazánk Mária országa, virágoskertje.

Szentmisénk kezdőénekében a 32. zsoltárból idézünk: „Boldog a nemzet,
amelynek Istene az Úr, a nép, amelyet örökségül választott.” (12) Ennek a zsoltárnak a
harmadik része, melyből introitusunkat is idézzük, Isten hatalmáról énekel. Hatalmát
mutatja meg avval is, hogy irányítja a történelmet. A  nép,  amelyet  örökségül
választott. A kiválasztás ajándékot jelent. Nemzetünk szent Istvánt kapta
ajándékba, hogy az Úrhoz vezessen minket. Boldog a nemzet, amelynek Istene az Úr.
Boldogok akkor vagyunk, ha Istenhez tartozunk. Napjainkban is Nála találhatnánk
meg igazi boldogságunkat.

Testvérem! Isten nekünk, késő utódoknak adott ajándéka a Szent Jobb.
Juttassa ez eszünkbe azt a sok jótettet, amelyet szent királyunk - sokszor titokban -
cselekedett. KÖVESSÜK TEHÁT SZENT ISTVÁN JÓ PÉLDÁJÁT, HOGY MA IS BOLDOG NEMZET

LEHESSÜNK! [M.a.]
11.30: ünnepi szentmise Szent István király tiszteletére
17.00:  a  Szent  István  Bazilikában  ünnepi  szentmise  a  Szent  Jobb
jelenlétében, utána körmenet. Bíboros  atya szeretettel várja a
Testvéreket erre a kiemelkedő egyházi és nemzeti ünneplésre!
További részletek a hirdetőtáblán.

Hétfő, augusztus 21. Szent X. Pius pápa  Bír 2,11-19  Mt 19,16-22
Ezen a napon kivételesen reggel 8 órakor lesz a szentmise
18.00: Loretói litánia

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

Szerda, augusztus 23.  Bír 9,6-15  Mt 20,1-16a
16.00-18.00: karitász fogadóóra

Csütörtök, augusztus 24.SZENT BERTALAN APOSTOL Jel 21,9b-14  Jn 1,45-51

Péntek, augusztus 25. Szent Lajos király
Rut 1,1.3-6.14b-16.22  Mt 22,34-40

16.00: Timaffy Vencel és Vaszkó Brigitta esküvője
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Esti szentmise keretében  vesperás

Szombat, augusztus 26.  Rut 2,1-3.8-11.4,13-17  Mt 23,1-12
16.00: Csesznok András és Simtsera Anita esküvője
18.00: Loretoi litánia

Évközi 21. vasárnap, augusztus 27. 1. zsoltárhét
Iz 22,19-23  Róm 11,33-36  Mt 16,13-20

H Í R E K
Szeptember első vasárnapjával (3-val), a tanév kezdetétől miserendünk és a

gyóntatások rendje templomunkban megváltozik. (A változtatás oka: Mihály atya
egyedül szolgál.)
A tanév alatti miserend ezentúl így alakul:

- vasárnap - ½ 9 óra (családos szentmise)
  - ½ 12 óra (plébániai nagymise)
  - este ½ 7 óra
- hétköznap - hétfő, kedd, szerda: reggel 8 óra
  - csütörtök, péntek, szombat: este ½ 7 óra

Az új gyóntatási rend (szeptember 3-tól) a következő:
- vasárnap általában nincs gyóntatás
- hétköznap - kedden reggel a 8 órai szentmise után (max. 10 óráig)

amíg van gyónó.
 - pénteken du. ½ 6-tól a szentmiséig
 - szombaton du. ½ 5 - ½ 6-ig

Ha változtatnunk kell, akkor azt a Hírlevélben közöljük.

Most  már december 31-ig lehet további szentmiséket befizetni

Szeptember 10-én, vasárnap d.e. 11 órától "Lecsó party" a plébánia kertben.
Jelentkezés Szelényi Andrásnál, a 06-30/2510855 telefonon


