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A Csömöri Római Katolikus Egyházközség kiadványa

IGELITURGIKUS NAPTÁR A HÉTRE
2019. augusztus 4‐11.
4. vasárnap: ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP (Vianney Szent János)
Préd 1,2; 2,21‐23; Zs 94; Kol 3,1‐5.9‐11; Lk 12,13‐21
Mi jut az embernek mindabból, amit szerzett a nap alatt?
5. hétfő (Szűz Mária római fôtemploma ‐ Havas Boldogasszony)
Szám 11,4b‐15; Zs 80; Mt 14,13‐21
Nem tudom egyedül vinni ezt az egész népet, mert túl nehéz nekem
6. kedd: URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA (ünnep)
Dán 7,9‐10.13‐14; Zs 96; 2Pét 1,16‐19; Lk 9,28b‐36
Ruhája fehér volt mint a hó
7. szerda (Szent II.Szixtusz és vértanútársai, Szent Kajetán, Szent Donát)
Szám 13,1‐2a.25 ‐ 14,1.26‐29.34‐35; Zs 105,6‐23; Mt 15,21‐28
Nem mentek be arra a földre, amelyet megígértem
8. csütörtök: SZENT DOMONKOS
Szám 20,1‐13; Zs 94; Mt 16,13‐23
Fakassz nekik vizet a sziklából, és adj inni a közösségnek
9. péntek: KERESZTRŐL ELNEVEZETT SZENT TERÉZ BENEDIKTA, Európa társvédőszentjének ünnepe
Oz 2,16b.17b.21‐22; Zs 44; Mt 25,1‐13
Eljegyezlek magamnak örökre
10. szombat: SZENT LŐRINC (ünnep)
2Kor 9,6‐10; Zs 111; Jn 12,24‐26
Aki bőven vet, bőven is arat
11. vasárnap: ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP
(Szent Klára, Szent Zsuzsanna)
Bölcs 18,6‐9; Zs 32; Zsid 11,1‐2.8‐19; Lk 12,32‐48
Néped várta az igazak megszabadulását

„Mint élő kövek, épüljetek lelki házzá, szent papsággá.” (1Pét 2,5).
Egyházközségünk heti rendszereséggel adja ki ezt a szórólapot. Fontos, hogy azok is tudjanak a
világegyház történéseiről és a helyi programokról, ami mindenkit érint, de a meghívás és a hír nem
jut el hozzájuk. Nem mindenki él az internet közelében, a vasárnapi hirdetéseknek olvasható
formába és tárgyszerűen is elérhetőnek kell lennie. Ez a heti kiadvány elérhető lesz az egyházközség
honlapján is. Honnan cím? Csak úgy jött. Felüliről küldték. Hónapok óta tervezem ahelyett, hogy
elkezdtem volna megcsinálni. Munkatársaim szelíd „kényszere” nélkül ez most nem is olvashatnád,
mert még most is a kifogásokat gyártanám, hogy miért nincs még meg az első szám. Úton vagyunk,
épülünk és alakulunk. Lehetősége lesz az egész közösségnek, hogy ilyen módon is elérhető legyen az
Isten szava és az ember üzenete. Ezt találtam www.magyarkec.ro oldalon.
„Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá.”

1Péter 2,5a

Hogy kik is vagyunk mi valójában?
Mi egy keresztyén együttes vagyunk, mely az Élő Kövek nevet kapta. Hadd magyarázzam el röviden,
hogy mit is jelent számunkra ez a név: Kövek, mert az épületeket kőből, téglából építik. A Bibliában
azt olvassuk, hogy mi „templomok” vagyunk. Élő, mert ahogyan a lakó életet visz a házba azzal, hogy
beköltözik, tesz‐vesz a házban és ez látszik, ugyanígy az Isten Szentlelke is élettel tölt be minket.
Többé nem egy halom, egymásra rakott kőtömeg leszünk, hanem élő kövek. Így lehetünk és így
vagyunk mi Élő Kövek, mert hisszük, hogy a Szentlélek élettel tölt be minket. A tálentumainkat,
melyeket kaptuk, használnunk kell és sokszorosítani. Elsősorban Isten áldására és dicsőítésére,
másodszor pedig szolgálnunk kell az emberek felé. Meg kell lennie mind a függőleges, mind a
vízszintes kapcsolatnak is ehhez.”
Kell ennél több magyarázat? Testvéreink, akik tőlünk messze földön élnek is így látják. Biztosan nem
fog Mike Pál református lelkipásztor testvérem megharagudni, hogy a csömöri pap egy székely
református gyülekezet honlapját használja fel, hogy megértesse: a hit közös kincsünk és tovább kell
adnunk. Örülök, hogy rátaláltam erre a honlapra. Igyekszem is mielőbb jelezni neki, hogy
„lopikáltam” tőlük. Fontos indok még, hogy ez a formátum sok helyen bevált eszköz ahhoz, hogy a
hírek elérhetőek és visszakereshetőek legyenek. Sokszor a papot sem értjük, nem még a
mondanivalóját. Munkatársaimmal arra törekszem, hogy igényes módon adjuk kézhez ezt a
kiadványt. Ehhez Te is járulj hozzá! Ezeket a lapokat nem csupán kitesszük a bejárathoz, hanem kézbe
kell, hogy adjuk. Ehhez kéz kell! Ha időben szólsz, jelzel és küldöd a hirdetni való anyagot tedd meg
időben. A szerkesztést szerdán este zárjuk le. Ez persze nem komoly, mert lehetnek SOS hírek is, meg
egy lektornak is át kellene néznie a kiadványt. De, elkezdtük! Komolyan gondolom és nem is adom
fel, hogy ismételten kérjem: vagyunk annyian, hogy a szentmisére készülhetünk. Az nem a pap és az
akolitusok magánszáma. Ezt nem kell különösen hangsúlyozni, mert érted. Nem teszek le arról, hogy
egy család vagy két‐három testvérünk „bevállaljon” egy vasárnapi szentmisét. Értem ez alatt, hogy a
templomba jövőknek ők adják oda ezt a lapot. Köszönnek, felolvasnak és! könyörgést írnak. Ami az
olvasmányos könyveben van, nagyon praktikus. Csak fel kell olvasni. Ezt az elfoglalt papoknak
találták ki. Nem kellene komolyan vennünk azt, hogy mások ne imádkoztassanak minket, ha mi is
tudunk? Helyi, minket érintő és aktuális helyzetekben nem időszerű a mások által megírt könyörgés.
Mindegyikünk családjában van mit beimádkozni és hálát mondani. Bokros Levente

PÜSPÖKI KINEVEZÉS
Őszentsége Ferenc pápa 2019. július 12‐én nevezte ki Marton Zsoltot, a Központi Papnevelő
Intézet rektorát váci megyéspüspökké. Püspökké szentelésére augusztus 24‐én, szombaton,
délelőtt 10 órakor kerül sor a váci székesegyházban.
Marton Zsolt 1966. március 26‐án született Budapesten. Általános iskola után, középiskolai
tanulmányokra a kecskeméti Piarista Gimnáziumba került. 1988‐ban tanítói diplomát szerzett
a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán. Teológiai tanulmányait 1992‐ben kezdte Veszprémben,
majd a váci püspök Győrbe küldte. Ezután Budapestre került, a Központi Papnevelő Intézetbe.
1998‐ban szerzett teológus diplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi
Karán. 1998. június 20‐án szentelték pappá Vácott a Váci Egyházmegye szolgálatára.
Szolgálati helyei:
1998–1999: püspöki titkár és bírósági jegyző
1999–2000: káplán Nagykátán
2000–2003: Dány plébániai kormányzója
2002–2003: a Váci Hittudományi Főiskola Levelező tagozatának tanára
2003–2008: a Központi Papnevelő Intézet prefektusa
2008–2015: Felső‐ és Alsógöd plébánosa, valamint váci kerületi esperes
2015–2019: a Központi Papnevelő Intézet rektora

HIRDETÉS
Veni Sancte Spiritus Jöjj Szentlélek – Tanévnyitó szentmise szeptember 1‐én, 10 órakor.
Minden diákot arra kérünk, hogy az üres iskolatáskáját hozza magával a szentmisére.
Szeptemberi lelkinapok Máriabesnyőn: előző évben Leányfalun voltunk, most kicsit közelebb
leszünk. Tervezett időpontja szeptember 14‐15. Levente atya várja a jelentkezéseket és az
időponttal kapcsolatos visszajelzéseket.
Augusztus 4. vasárnap
8:00
10:00
Augusztus 5. hétfő
19:00 Egy édesanyáért és gyermekéért
Augusztus 6. kedd
19:00
Augusztus 7. szerda
19:00

Élő édesapa és édesanya teljes lelki gyógyulásáért.

Augusztus 8. csütörtök
7:00

A szentmise után szentségimádás

Augusztus 9. péntek
19.00
Augusztus 10. szombat
19:00
Augusztus 11. vasárnap
8:00
10:00
Csömöri Római Katolikus Plébánia, 2141 Csömör Erzsébet u. 29.
Web: http://csomorplebania.andocsi.hu/ E.mail: csomorplebania@gmail.com
Felelős kiadó: Bokros Levente plébános +36 30 944 6881

