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IGELITURGIKUS NAPTÁR A HÉTRE
2019. augusztus 11 ‐ 18.
11. vasárnap: ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP 8. 00, 10. 00 SZENTMISE

(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
12. hétfő NINCS SZENTMISE! (Chantal Szent Johanna Franciska)
MTörv 10,12-22; Zs 147; Mt 17,22-27

Járj az Úr útjain, szeresd őt, és szolgáld
13. kedd: NINCS SZENTMISE! BOLDOG
XI.INCE PÁPA (Szent Ponciánusz és Hippolitusz, Boldog Aviánói Márk) MTörv 31,1-8;
MTörv 32,3-12; Mt 18,1-5.10.12-14 Maga az Úr megy előtted, ő lesz veled

14. szerda: NINCS SZENTMISE!
SZENT MAXIMILIÁN MÁRIA KOLBE MTörv 34,1-12; Zs 65; Mt 18,15-20 Nem

támadt Mózeshez hasonló próféta, akivel szemtől-szembe érintkezett az Úr
15. csütörtök: 19. 00 SZENTMISE

SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE(NAGYBOLDOGASSZONY) (KÖTELEZŐ főünnep)
Jel 11,19a; 12,1-6a.10; Zs 44; 1Kor 15,20-26; Lk 1,39-56

Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, kinek öltözete a nap
16. péntek 19. 00 SZENTMISE (Szent Rókus)
Józs 24,1-13; Zs 135; Mt 19,3-12

Kezetekbe adtam őket, és birtokba vettétek a földjüket

17. szombat 19. 00 SZENTMISE Józs 24,14-29; Zs 15; Mt 19,13-15

Mi is az Urat akarjuk szolgálni: Ő a mi Istenünk
18. vasárnap: ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP 8. 00, 10. 00 SZENTMISE

(Szent Ilona, Szent Klaudia, Szent Rajnáld)
Jer 38,4-6.8-10; Zs 39; Zsid 12,1-4; Lk 12,49-53

A nép miatt meg kell halnia ennek az embernek

Szűz Mária mennybevétele – Nagyboldogasszony
A Katolikus Egyház augusztus 15-én Szűz Mária halálát és mennybevételét, vagyis
Nagyboldogasszony napját ünnepli. Ferenc pápa így fogalmaz: Mária hite életút. A zsinat
leszögezi, hogy Mária a „hit zarándokútját járta” (II. Vat. Zsin. Lumen Gentium, 58). Ezért ő
előttünk jár ezen a zarándokúton, elkísér és támogat bennünket.
Az ősegyházig visszanyúló hagyomány szerint a Megváltó édesanyjának, Máriának holttestét
nem engedte át a földi enyészetnek, hanem röviddel halála után föltámasztotta és magához
emelte a mennyei dicsőségbe.
Jeruzsálemben az 5. században már biztosan megemlékeztek a Boldogságos Szűz égi
születésnapjáról. Az ünnepet Dormitio sanctae Mariae, azaz „a szentséges Szűz elszenderülése”
névvel illették. A 6. század során egész Keleten elterjedt az ünnep. Róma a 7. században vette
át, s a 8. századtól kezdve Assumptio beatae Mariae-nak, azaz „a Boldogságos Szűz
mennybevételé”-nek nevezték. XII. Piusz pápa 1950. november 1-jén hirdette ki hittételként, hogy
a „Boldogságos Szűz Mária földi életpályája befejezése után testével és lelkével együtt felvétetett
a mennyei dicsőségbe”.
„Néhány egyházatya leírása szerint maga Jézus jön el, hogy elvigye anyját a halál pillanatában,
hogy bevezesse a mennyei dicsőségbe. Ezáltal Mária halálát úgy mutatják be, mint egy
szeretetből fakadó eseményt, amely elvezette arra, hogy utolérje az ő isteni Fiát, s így osztozzon
az ő halhatatlan életében. Földi létének végén – Pálhoz hasonlóan és nála erősebben – az a
vágy tölthette el Máriát, hogy a testtől megváljon, s így örökre Krisztussal lehessen (vö. Fil 1,23).”
Részlet II. János Pál pápa egyik katekéziséből
Szent István király olyan fontosnak tartotta Mária égi születésnapját, hogy ezen a napon
ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. Ezért nevezzük őt Magyarország égi
pártfogójának, vagyis Patrona Hungariae-nak. Szent István 1038-ban Nagyboldogasszony
napján hunyt el.
Nagyboldogasszony ünnepét ülve egyszer a Napbaöltözött Asszony nagy jeléről Gellért beszélt
István és udvara előtt: „Gellért tanácsának intéséből akkoron kele föl, hogy az Szűz Máriát ez
Magyarországban Bódogasszonynak, avagy ez világnak Nagyasszonyának hívnák. Szent István
királ es ez szegény országot Bódogasszony országának nevezé.” (Érdy-kódex).
Nagyboldogasszony hazánkban olyan kötelező ünnep – a katolikusoknak az Egyház szentmisén
való részvételt ír elő –, mely nem szükségszerűen esik vasárnapra.

Istenünk, te a mai napon túláradó dicsőséggel megkoronáztad a
Boldogságos Szűz Máriát, akit alázatosságáért tekintetre méltattál és
abban a kegyelemben részesítettél, hogy egyszülött Fiad test szerint tőle
szülessék. Közbenjárására add, hogy megváltásunk szent titka
által elnyerjük az üdvösséget és részesüljünk dicsőségedből. A mi Urunk,
Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel
egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.
(Magyar Kurír)

Szent Maximilián Maria Kolbe lengyel ferences rendi szerzetes, vértanú hetvenhat
éve, 1941. augusztus 14-én halt meg, aki Auschwitzban egy családos rab helyett önként
vállalta az éhhalált. Rajmund Kolbe 1894. január 8-án egy német takács és egy lengyel
bába gyermekeként született Zdunska Wolában, az Orosz Birodalomhoz tartozó Lengyel
Királyságban. Anyagi nehézségekkel küzdő családja a jobb megélhetés reményében
előbb Lódzba, majd Pabianicébe költözött. Rajmund itt töltötte gyermekkorát, 1902-ben
itt volt elsőáldozó. Otthon tanult, 1906-ban a városi kereskedelmi iskolában sikeresen
levizsgázott. A következő évben bátyjával, Franciszekkel együtt belépett a ferences
rendbe. 1910-ben lett novícius, és felvette a Maximilián nevet. Elöljárói hamar
felfigyeltek tehetségére, 1912-ben Rómába küldték, ahol a pápai Gregorian Egyetemen
filozófiából doktorált. 1914. november 1-jén szerzetesi fogadalmat tett, s felvette a Maria
nevet. A következő évtől a római Seraphicumban (Nemzetközi Ferences Kollégium)
tanult, 1919-ben teológiai doktorátust szerzett. 1917-ben megalapította a Szeplőtelen
Szűz Mária Őrsége nevű vallási szövetséget. 1918. április 28-án pappá szentelték. 1919ben visszatért Lengyelországba, ahol a krakkói ferences szemináriumban filozófiai és
egyháztörténeti előadásokat tartott. 1920 augusztusában tüdőbetegsége kezeltetésére
Zakopanéba utazott.
Felépülése után, 1922-ben megalapította és 5000 példányban kiadta a Szeplőtelen Szűz
Mária Lovagja (Rycerz Niepokalanej) című népszerű vallási folyóiratot. Az újság s
egyúttal a Mária-kultusz elterjesztésének sikeréből merített erőt a kolostoralapításhoz:
1927-ben Varsó közelében létrehozta Niepokalanówot, a Szeplőtelen Szűz tiszteletére
elnevezett ferences kolostort és kiadót. Az 1930. esztendő már újra úton találta a törékeny
alkatú és egészségű, de kifogyhatatlan energiájú szerzetest. Először Rómába, majd onnan
Japánba ment, hogy a Mária-kultusznak a Távol-Keleten is híveket szerezzen.
Nagaszakiban megszervezte a papnevelő szemináriumot, s tízezer példányban japánul is
megjelentette a "Szeplőtelen Szűz Mária Lovagját". Hat év missziós munka után tért
vissza Niepokalanówba, ahol rendházfőnökként, megújult erővel látott munkához.
Rendházfőnöksége alatt adták ki a Maly Dziennik című napilapot, rotációs nyomdagépet
vásároltak, távírót helyeztek üzembe, gyermekeknek szóló, harmincezer példányban
megjelenő vallási folyóiratot alapítottak, megkezdte adását a niepokalanówi rádió, és
lerakták a kolostortemplom alapjait. A nagyra törő terveknek a második világháború
kitörése vetett véget.

A világ legnagyobb katolikus kolostorában, Niepokalanówban több mint 760 szerzetes élt és
dolgozott 1939. szeptember 1‐jén, Lengyelország lerohanásának napján. Tizenkilenc nappal
később a németek letartóztatták és két és fél hónapig fogva tartották Kolbe atyát, és
elszállították a távírót, a nyomdagépeket, a templom építésére szánt építőanyagot. A kolostor
az üldöztetés ellenére is otthont adott 3000 poznani kitelepítettnek, és menedéket nyújtott
1500 zsidónak. Kolbe atya szabadulása után illegálisan kiadott újságjában ostorozta a náci
ideológiát, szerzeteseit biztonságuk érdekében hazaküldte, mindössze negyvenen maradtak
az épület falai között. 1941 februárjában a Gestapo négy rendtársával együtt ismét
letartóztatta, májusban az auschwitzi táborba vitték, a 14‐es barakk 16670‐es számú
foglyaként szállította a holttesteket. 1941. július végén egyik rabtársuk megszökött, s
büntetésből éhhalálra jelöltek ki tíz embert, köztük Franciszek Gajowniczeket (1901‐1995), a
lengyel hadsereg őrmesterét, aki az ítélet hallatán gyermekei nevét kiáltva roskadt össze.
Ekkor Kolbe atya kilépett a sorból, és felajánlotta életét Gajowniczekéért cserébe. A
meglepett német tiszt némi habozás után őt küldte a halálcellába, ahová 1941. augusztus 14‐
én újabb tíz rabot küldtek. A böjtöléshez szokott Kolbe atya még élt, fenolinjekcióval ölték
meg. Az életét embertársáért feláldozó papot 1971. október 17‐én VI. Pál pápa avatta
boldoggá, 1982. október 10‐én II. János Pál pápa vértanúként avatta szentté. A szertartáson
jelen volt a megmentett Gajowniczek is. II. János Pál honfitársát a "szeretet mártírjának",
"nehéz századunk patrónus szentjének" nevezte. A drogfüggők, a politikai foglyok, a
bebörtönzöttek, a családok, az újságírók és az abortuszellenes mozgalom patrónusának
ünnepe augusztus 14. Szent Maximilián egyike a londoni Westminster Apátság nyugati
homlokzati bejárata fölött szobrot kapott 10 huszadik századi mártírnak. A 2011‐es évet ‐
mártírhalálának 70. évfordulóját ‐ a lengyel szenátus Maximilián Kolbe évvé
nyilvánította. Halálcelláját az Auschwitzba (Oswiecim) látogató pápák is felkeresték, II. János
Pál 1979‐ben, XVI. Benedek 2006‐ban járt ott, Ferenc pápa 2016. július 29‐én mondott ott
csendes imát.

HIRDETÉS
augusztus 12‐én, 13‐án és 14‐én (hétfő, kedd és szerda)
nem lesz szentmise! Csütörtökön 19. 00‐kor lesz.
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.
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

