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HETI IGELITURGIKUS NAPTÁR
2019. október 6 – 13.

Október 6. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP (Szent Brúnó)
Hab 1,2-3; 2,2-4; Zs 94; 2Tim 1,6-8.13-14; Lk 17,5-10
8.00 szentmise
10.00 szentmise a budatétényi női Cursillosokért, † Anna édesanyáért és az egész
család † tagjaiért
7. hétfő: RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNŐJE
Jón 1,1 - 2,1.11; Jón 2,2-8; Lk 10,25-37
18.00 szentmise
8. kedd: SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA (főünnep)
Sir 24,23-31; Jud 13,23-25; Gal 4,4-7; Lk 1,26-28
7.00 szentmise !!!
9. szerda (Szent Dénes, Szent Günter, Szent Ábrahám és Sára, Boldog Henry Newman)
Jón 4,1-11; Zs 85; Lk 11,1-4
18.00 igeliturgia
10. csütörtök (Borgia Szent Ferenc )
Mal 3,13-20a; Zs 1; Lk 11,5-13
7.00 igeliturgia
7.30 szentségimádás
11. péntek (Szent XXIII.János pápa)
Joel 1,13-15; 2,1-2; Zs 9,2-9; Lk 11,15-26
18.00 igeliturgia
12. szombat (Szent Miksa, Szent Edwin, Szent Gottfried)
Joel 4,12-21; Zs 96; Lk 11,27-28
16.45 – Fatimai engesztelés és rózsafüzér
18.00 szentmise – bemutatja Simon Gáspár Balázs atya
13. vasárnap: ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP (Szent Kálmán, Szent Hitvalló Edvárd)
2Kir 5,14-17; Zs 97; 2Tim 2,8-13; Lk 17,11-19
8.00 szentmise
10.00 szentmise † Pál és Katalin szülők, valamint † gyermekeik Etelka, Rozália és Katalin
† Bakon Valéria halának 30. évf. valamint † szüleiért Gizelláért és Pálért
+ Barna András halálának 3. évf.

Szentté avatják John Henry Newman bíborost
Ferenc pápa február 13-án jóváhagyta Boldog John Henry Newman bíboros, teológus,
a Néri Szent Fülöp Oratórium angliai alapítója szentté avatását. Szentatya február 12én fogadta Angelo Becciu bíborost, a Szentek Ügyeinek Kongregációja prefektusát, és
jóváhagyta a második, Newman bíboros közbenjárásának tulajdonított csodát, amivel
megnyílt az út a szentté avatás felé. Az angol bíborost XVI. Benedek pápa kilenc éve
avatta boldoggá. Az első csoda a 2000-es évek elején történt Jack Sullivan bostoni
diakónussal, aki gerincbetegsége miatt lebénulva John Henry Newman közbenjárását
kérte, és orvosilag megmagyarázhatatlan módon teljesen felgyógyult betegségéből. A
második csodában egy várandós édesanya részesült: az amerikai asszony saját és
gyermeke élete egyaránt veszélyben forgott, ezért fordult Newman bíboroshoz –
orvosai nem tudtak szakmai magyarázattal szolgálni váratlan gyógyulására. A chicagói
érsekség 2016 elején alapos kivizsgálás után továbbította a Newman bíboros
közbenjárásának tulajdonított második csodás gyógyulásról szóló dokumentumokat a
Vatikánnak.
John Henry Newman viszonylag lassan jutott el a szentté avatásig, különösen, ha Teréz
anya, II. János Pál vagy XXIII. János esetével hasonlítjuk össze. Newman bíboros 1890ben hunyt el, a szenttéavatási eljárást csak 68 évvel később indították el, 1958-ban;
1991-ben lett tiszteletreméltó II. János Pál pápa döntése nyomán; majd XVI. Benedek
angliai útja alkalmával avatta boldoggá 2010. szeptember 19-én a birminghami Cofton
parkban. John Henry Newman (1801–1890) anglikán édesapa gyermekeként, anyai
ágon francia kálvinista felmenők leszármazottjaként anglikán lelkipásztor lett 1825ben; Oxfordban szolgált több helyen, 1828-tól 1843-ig az Oxfordi Egyetem Szűz Máriatemplomának volt a lelkésze. Ekkor kezdte tanulmányozni az egyházatyákat, ami
elindította a katolizálás felé: „Ha mélyre megyünk a történelemben, megszűnünk
protestánsnak lenni” – írja egyik esszéjében. Newman az egyik legnagyobb hatású
konvertita volt a viktoriánus Angliában; Apologia pro vita sua című önéletrajzában
részletesen leírja katolizálása folyamatát. Teológiai munkássága jelentős hatással volt
a II. vatikáni zsinat gondolatiságára. 1845-ben katolizált Boldog Dominic Barberi
közreműködésével; 1847-ben pappá szentelték, majd belépett a Néri Szent Fülöp
Oratóriumba. Angliába visszatérve megalapította a birminghami oratóriumot (1848),
később két fiúiskolát is; tisztán látta a minőségi nevelés-oktatás fontosságát. XIII. Leó
pápa kreálta bíborossá 1879-ben. A Newman életművével foglalkozó kutatók azt
várják, hogy az új szent – akinek teológiai munkássága és költészete egyaránt
meghatározó – lesz majd a tudósok és diákok védőszentje, osztotta meg a hírt Kathleen
Dietz FSO nővér tavaly novemberben a Catholic News Agencyvel.
Forrás: Catholic News Agency Magyar Kurír

Megjelent Gerhard Ludwig Müller bíboros John Henry Newmanről írt könyve
Ferenc pápa október 13-án avatja szentté John Henry Newmant. Ebből az alkalomból adja közre
a Magyar Kurír Új Ember Kiadványok sorozatának legújabb kötetét, melyet Gerhard Ludwig
Müller bíboros, a Hittani Kongregáció egykori prefektusa írt. Az Aki fényt gyújtott a sötétségben
című könyv segít abban, hogy megismerjük a 19. század e jelentős konvertita teológusának
életútját és gondolkodását.
A kötetet Görföl Tibor fordította. Az alábbiakban a könyvhöz írt előszavából idézünk.
„Igazságtalanok lennénk a 2019. október 13-án a kanonizált szentek sorába lépő John Henry
Newmannel, ha csupán jelentős konvertitának, az anglikán egyházból a katolikus egyházba
átlépő fontos személyiségnek tartanánk. Azelőtt és azután, hogy 1966-ban Stephen Dessain, a
birminghami oratórium tagja, Newman összesen harmincegy hatalmas kötetben kiadott
levelezésének és naplójának első szerkesztője megírta mára legendássá vált életrajzát a
bíborosról, számtalan olyan életrajzi áttekintés született, amely a katolikus egyházhoz vezető
útját állította középpontba. Hiába igaz azonban, hogy áttérése számos barátjának, tekintélyes
oxfordi tudományos pozíciójának és támogatásra szoruló családtagjai miatt a legkevésbé sem
jelentéktelen jövedelmének elvesztésével járt Newman számára, aki emberileg is sokat
szenvedett 1845 októberében megtett lépése után, ugyanilyen fontos, hogy »intellektuális és
spirituális téren szinte tökéletes folytonosságot figyelhetünk meg anglikán és katolikus korszaka
között«. Ezért talán nem is arról kellene beszélnünk, hogy a tekintélyes anglikán teológus és
hitszónok áttért, hanem arról, hogy fokozatosan felfedezte eredendő katolicitását.
Életútjánál és lenyűgöző személyiségénél semmivel sem kevésbé jelentősek teológiai
elgondolásai, s Gerhard Ludwig Müller könyve pontosan e két tényezőt igyekszik összhangba
hozni egymással. 2002-ben Avery Dulles jezsuita bíboros azóta széles körben használt
monográfiát írt Newman gondolkodásáról, és a mű azért is üdítően hatott a teológiai
nyilvánosságban, mert meglepő módon nem álltak rendelkezésre olyan áttekintések, amelyek
közérthetően és átfogó igénnyel mutatták volna be Newman szemléletmódját: lényegében
Müller és Dulles könyve volt az egyetlen ilyen munka az új évszázad elején. Müller kötete azért
nyújthat nagyobb segítséget a magyar olvasónak, mert sokkal részletesebben taglalja az
életrajzot, és egységesebben mutatja be a newmani tanítást, mint Dulles, ráadásul nagyobb
mértékű folytonosságot feltételez a II. vatikáni zsinat és Newman között, mint a jezsuita
bíboros.”
Magyar Kurír

Egyházi, szentségi házasság
Kérjük azok mielőbbi jelentkezését, akik 2020-ban szeretnének szentségi házasságot kötni
Csömörön, vagy itt lettek megkeresztelve ill. itt élnek, de nem itt lesz az esküvőjük és
katolikusok, hogy mielőbb jelentkezzenek a plébánián. Itt számítunk a közvetlen családtagok
segítségére is, mert esetenként a párok nem hallják a vasárnapi hirdetéseket.
Ennek okát egyelőre keressük…�!

Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya
Szent István halála előtt Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. Felajánlása óta a
Magyarok Nagyasszonyaként is tiszteljük a Szűzanyát. A külön ünnepet XIII. Leó pápa
engedélyezte népünk számára. Az országfelajánlás 1038-ban történt, Nagyboldogasszony
ünnepén. A Hartvik püspöktől származó legendában így olvashatunk erről:
„Végre Isten irgalmából, a százszoros jutalom díjára érdemesen, láz vette le lábáról [a királyt], s
mikor már nem volt kétséges halálának hamari napja, előszólította a püspököket és palotájának
Krisztus nevét dicsőítő nagyjait; először megtárgyalta velük, hogy kit választanak helyette
királynak. Majd atyailag intette őket, hogy őrizzék meg az igaz hitet, amelyet elnyertek; hogy az
igazságot szeressék, az égi szeretet láncait kedveljék, gyakorolják a szeretetet, az alázatossággal
törődjenek, de mindenekelőtt a kereszténység zsenge ültetvényén csőszködjenek. E szavak után
kezét és szemét a csillagokra emelve így kiáltott fel: »Ég királynője, e világ jeles újjászerzője,
végső könyörgéseimben a szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel s az
urakkal a te oltalmadra bízom; nékik utolsó istenhozzádot mondva lelkemet kezedbe
ajánlom.« (Vö. Zsolt 31,6)” A Szűzanya és a magyar nép közötti kapcsolatot az István király halálát
követő belső villongások sem tudták elhomályosítani. Magyarok Nagyasszonya tisztelete Szent
László király uralkodása idején új virágzásba borult. Később a tatárokkal és a törökökkel szemben
is Jézus és Mária nevét kiáltva harcoltak a magyarok. I. Lipót a török alóli fölszabadulás emlékére,
hálája jeléül megismételte az ország fölajánlását Máriának a 17. század végén. Vaszary Kolos
bíboros, prímás kérésére a Szentszék is elismerte a Mária-tisztelet nemzeti jellegét: XIII. Leó
mintegy kilenc évszázados töretlen hagyományt szentesített, amikor 1896-ban külön ünnepet
engedélyezett október második vasárnapjára. Ezt Szent X. Piusz helyezte október 8-ra. 1980.
október 8-án Szent II. János Pál pápa kápolnát szentelt a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére a
Szent Péter-bazilika altemplomában. A Patrona Hungariae sajátos ikonográfiája a napba öltözött
asszony ábrázolásából bontakozott ki: a Szűzanya fejére a tizenkét csillagú korona helyett a
magyar Szent Korona került, a karján ülő kis Jézus kezébe az országalma, Mária másik kezébe
pedig az ország jogara.
Istenünk, te a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására népünket számtalan jótéteménnyel
halmoztad el. Szent István, első királyunk rendeléséből Nagyasszonyunknak és
pártfogónknak tiszteljük őt a földön. Add jóságosan, hogy egykor vele együtt örökké
örvendezzünk a mennyben! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és
uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.
Forrás:
Diós István: A szentek élete
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium II.

