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IGELITURGIKUS NAPTÁR A HÉTRE
2019. AUGUSZTUS 18‒25
18. vasárnap: ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP
(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
19. hétfő: SZENT BERNÁT
(Eudes Szent János, Tolomei Szent Bernát)
Bír 2,11‐19; Zs 105,34‐44; Mt 19,16‐22
Bírákat támasztott az Úr, és azok megszabadították őket
20. kedd: SZENT ISTVÁN KIRÁLY (főünnep) 19. 00 ÜNNEPI SZENTMISE
(Szent Sámuel próféta)
Péld 4,10‐15.18‐27; Zs 65; Ef 4,17‐24; Mt 7, 24‐29
Eligazítalak az igazság útján, vezetlek az igazság ösvényein
21. szerda: SZENT X.PIUSZ PÁPA
Bír 9,6‐15; Zs 20; Mt 20,1‐16a
Királyt kívántatok, pedig Istenetek, az Úr a ti királyotok
22. csütörtök: SZŰZ MÁRIA KIRÁLYNŐ
Bír 11,29‐39a; Zs 39; Mt 22,1‐14
Bármi jön ki elém házam ajtaján, az Úré lesz az
23. péntek
(Limai Szent Róza, Benizzi Szent Fülöp)
Rut 1,1.3‐6.14b‐16.22; Zs 145; Mt 22,34‐40
Ahová te mégy, odamegyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg
24. szombat: SZENT BERTALAN APOSTOL (ünnep)
Jel 21,9b‐14; Zs 144; Jn 1,45‐51
Az alapköveken a Bárány tizenkét apostolának neve volt
25. vasárnap: ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP
(Szent Lajos, Kalazanci Szent József)
Iz 66,18‐21; Zs 116; Zsid 12,5‐7.11‐13; Lk 13,22‐30
Eljött az ideje, hogy összegyűjtsem a különböző nyelvű népeket

OLVASMÁNY
Lackfi János: Jézus az anyósülésben
Gizikének beadni a nyugtatömböt, mert az övé betelt, és gyűjteni kell az egyházi
hozzájárulást. Perselypénz külön zacskóban, azt még majd megszámolják, viszik a bankba. A
délutáni hittanórához a füzetem, matricák a gyerekeknek. Ebédelni nem lesz időm, szendvics
bekészítve, két megmosott alma, palack víz. A fülhallgatót a mobilhoz ne felejtsem, muszáj
lesz telefonálnom, még elkap a rendőr. A papír, amire összeírtam, kit kell felhívni a kocsiból.
Irodanap lesz. Nem tudom, sikerül‐e új bádogost találni, Feri felmászott, és azt mondta,
teljesen ki van rohadva a templom esőcsatornája oldalt, nem csoda, hogy esőben ömlik
onnan a víz. Feláztatja a falat, már így is penészedik. Hívom a püspököt is, megint a titkárába
ütközöm majd, de előbb‐utóbb kihajtom belőlük, színt kell vallaniuk, lesz‐e felújítás, és mikor.
Nem várom meg, amíg fejemre dől ez a kóceráj. És akkor még a szomszéd falukról nem is
beszéltünk, mindenhol kéne kalapálni az épületeken.
Bezártam a plébánia ajtaját, és átfutott a fejemen, hogy már megint nem jutott időm
megnézni az evangéliumot, pedig elmélkedni akartam róla a kocsiban. Annyiszor
megfogadtam, hogy a prédikációkat nem az utolsó pillanatban rakom össze huszárrohammal,
hanem érlelem a héten. A gyerekek hittananyagába is elkelne még egy‐két ötlet, ha csak a
száraz teológiát adom le, a fene megette az egészet. Vonzani kéne őket, nem tonnányi plusz
tanulnivalót zúdítani a nyakukba. Persze mindig belemegyünk a beszélgetésbe, és kiderül,
hogy mindent értenek. Szerintük a szentek azok, akik nagyon magasan vannak, és átjön rajtuk
a fény. Jó, a színes üvegablakokra gondolnak, de szebben nem lehet elmagyarázni. Vagy hogy
egy nagytesó mindenható, bármikor megverhetné a kicsit, elszedhetné a játékait, de mégsem
teszi. Meg hogy az eredendő bűn olyan, mint amikor ott áll egy tányéron valakinek a csokija,
és hiába tudom, hogy valakié, folyton csábít, hogy megegyem. Elférne egy részletesebb
óraterv, hogy legyen mit félredobni, ha beindul a kölkök agya.
Bevágódom a kocsiba, bedugom a fülhallgatót, hogy tudjak telefonálni. Először a püspöki
hivatal, úgyis hívogatni kell majd. Nem, először a bádogos, az égetőbb. Anyám hívott tegnap,
vissza kéne csörögni, még megsértődik. Na de mit hívogat engem ennyit az anyám? Mintha
neki tartoznék elszámolással... Anyuci jó kis fiacskája! „Tudjátok, lányok, a fiam pap, komoly
hivatás, szent hivatás, úgy aggódom, se éjjelem, se nappalom! Nagyon rendes gyerek, én
neveltem, gondolhatjátok, de rengeteg a kísértés, a támadás. Néha aludni se tudok miatta.”
Huh, ezeket a játszmákat még mindig nem játszottam le? Te jó ég! És mit mondjak neki, ha
hívom? Megnyugtathatom, hogy minden rendben, de azzal hazudok. Viszont ha elkezdem
taglalni a pártoskodást, hogy az előző plébi hívei meg vannak sértve, folyton keresztbe
tesznek, akkor jön a sóhajtozás meg a féltés. Ha villamosmérnök lennék, minden tervleadást
személyes ügynek venne? Vagy csak ez a szakma vonzza, hogy mindenki belekotyogjon...
Huh, megint felidegesítettem magam, pedig még el sem indultam. A szemközti házban
meglebben Rózsika függönye, ő részletes nyilvántartást vezet a vendégeimről, ki mikor jön,
mikor távozik, különösen, ha nőnemű egyén bukkan fel a láthatáron. Fogadok, stopperral
csekkolja, mennyi időt szöszmötöl a pap az autójában, mielőtt elindulna, nem csoda, ha aztán

az atya elkésik mindenünnen. Oké, most hagyom abba! Leállítom a motort, bekapcsolom a
mobilt, szép lassan végigízlelgetem az evangéliumot.
Azt mondja, nem szolgálhatunk két úrnak, hoppá. Jól esik, jókor jön. A püspök épp múltkor
beszélt a tevékenység eretnekségéről: mindig én akarom megoldani, a világért nem várnám
be, mit akar Isten. Valóban ő követeli meg tőlem ezt a sok sertepertélést? Teréz anya azt
mondta a nővéreinek, amikor újabb kórházat nyitottak, hogy „hűha, most még több dolgunk
lesz, még többet kell imádkozni”. Nem csinálom jól a dolgokat, csinálhatnám sokkal jobban,
de nem is azt várod el, hanem hogy veled legyek. Nem az alkalmasokat választod ki, hanem a
kiválasztottakat teszed alkalmassá. Lehunyom a szemem, és fürdök a jelenlétben. Uram, te
mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek.
Kocogás hallatszik az ablakon. „Atya, jól van?” Ágnes néni vastag szemüvegén keresztül,
ijedten kukucskál a kocsi belsejébe. Mit csinál, ugye, egy plébános az indulásra kész
kocsijában, lehunyt szemmel? Ó, köszönöm, tessék a kilincsre akasztani, biztos nem romlik
meg, amíg hazaérek. Igen, nagyon szeretem a töltött káposztát, szuper. Igaz, van kulcsa,
nyugodtan tessék bevinni, tudja, hol a hűtő, külön hálás vagyok, ha berakja.
Összekapom magam, Uram, irgalmazz, és most gyerünk, leteszem a mobilt a mellettem lévő
ülésre. Hirtelen új szemmel látom az egészet. Hiszen ott Jézusnak kellene lennie, én meg
telepakolom a helyét a tennivalókkal. Miért ne tarthatnám fenn ezentúl azt az ülést őneki?
Beszélgetnénk, kérdezhetném, együtt utaznánk. Kiszállok, a hátsó ülésre pakolok mindent,
nem igaz, hogy nem tudok megállni öt percre szendvicset enni. Az iskolai cuccokat is ráérek
ott előszedni. A feladandó levelek, a perselypénz, mind hátrébb való. Tartsuk már a rangsort!
Indítok, rámosolygok, mehetünk. Egész másként indul a nap.
Aztán jön a daráló, csúszás, mindenhonnan egy kicsit kések, dugóba keveredek az
útfelújítások miatt, egyik helyről esem a másikra, a diákok komiszak, felcsattanok, aztán
szégyellem magam. A bádogost nem lehet elérni, nyomozni kezdek egy másik után, nem
egyszerű jó mestert találni. A püspökségen leráznak, nagyon sok most a hivatali munka,
fáradjak majd be személyesen, nem tudnak időpontot adni, csörögjek egy hónap múlva. A
levelekkel épp elérem a postát zárás előtt, jött egy új adag fontos intéznivaló. Gizikét nem
találtam otthon, vagy csak süket, mint az ágyú, hiába zörgettem, pedig nagy hangon ment a
tévé.
Kifulladva érek vissza a kocsimhoz, ott látom Jézust az anyósülésen, szomorkás mosollyal,
ölében a levelek, a pénz, a sulicuccok, az uzsonna maradéka. Bocsáss meg, Uram, holnap újra
kezdjük!

HIRDETÉSEK
Idén is várunk mindenkit szeretettel Szent István király és az új kenyér ünnepén.
,,A csömöri népviselet ünnepe ‐ megemlékezés a Mamikról, akik részt vettek imaóráinkon és
már nem lehetnek közöttünk "
Köszöntőt mond: ‐ Fábri István, Csömör nagyközség polgármestere
beszédet mond: ‐ Takács László, karnagy
(Folytatás a következő oldalon)

(Folytatás az előző oldalról)

Igehirdetést tart:
 Rózsa Katalin, református lelkész
 Johann Gyula, evangélikus lelkész
 Bese Gergő, katolikus áldozópap
A kemencét és a benne sült új kenyeret megszenteli:
Bese Gergő megáldják: Rózsa Katalin és Johann Gyula
Közreműködik:
Vox Animi vegyeskar ‐ Csömöri Tót Hagyományaink Háza hagyományőrzői
Emlékkiállítás a csömöri népviseletben járó asszonyokról és az idén indult Hímzőkör alkotá‐
saiból
A szervezők lakodalmas ebéddel, húslevessel, töltött káposztával és lakodalmas süteményekkel
kedveskednek az imaórán megjelent vendégeknek.
Helyszín: Csömöri Tót Hagyományaink Háza
István király gyűjti táborát címmel a szünidő utolsó hetére játékos, kreatív ismeretszerzést ígér
a történelmi alkotótábor augusztus 26‐29‐ig 9.00–13.00 között a csömöri könyvtárban.
A Tiszai házaspár, Ludas Mária és Hermányos Mária táborvezetők várják a 9‐16 éves diákok
jelentkezését a templomban és a plébánián kitett lapokon. A részvétel ingyenes, uzsonnáról
gondoskodunk, a készülő munkákból kiállítást szeretnénk rendezni. (FB: Csömöri Szent István‐
szobor.)
MÁRIABESNYŐ
2019. szeptember 14‐15.
Szombat:
8. 00 indulás a plébániatemplomtól Besnyőre
10. 00 Sebeink és gyógyulásunk az Egyházban
Hugyecz János gödöllői kanonok‐plébános
12. 30 ebéd
15. 00 „Spe salvi” XVI. Benedek pápa enciklikája a REMÉNYRŐL
Dr. Sztankó Attila a máriabesnyői bazilika plébánosa
18. 00 szentmise a bazilikában
19. 00 vacsora
20. 00 szentségimádás
Vasárnap:
8. 00 reggeli
9. 00 Helyem és hívatásom: a család
Bokros Levente
11. 00 szentmise a Lelkigyakorlatos Házban
indulás haza, ebéd (ahol szeretnéd 😊)
Költsége: 8000 Ft. Az útiköltséget nyilván össze kell „dobni”, mivel autóval megyünk.
Jelentkezni a sekrestyében és az irodában lehet.
Veni Sancte Spiritus Jöjj Szentlélek – Tanévnyitó szentmise szeptember 1‐én, 10 órakor. Minden
diákot arra kérünk, hogy az üres iskolatáskáját hozza magával a szentmisére.

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

