1. évfolyam
5. szám
2019. 09. 01.

HETI IGELITURGIKUS NAPTÁR
2019. szeptember 1. – 8.
1. vasárnap: ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP (Szent Egyed)
Sir 3,17-18.20.28-29; Zs 67,4-11; Zsid 12,18-19.22-24a; Lk 14,1.7-14
Alázd meg magad, akkor majd kegyelmet találsz az Istennél

2. hétfő

AZ ESTI SZENTMISÉK 18.00 – KOR KEZDŐDNEK!

1Tessz 4,13-18; Zs 95; Lk 4,16-30
Isten azokat is, akik Jézusban hunytak el, Vele együtt feltámasztja

3. kedd: NAGY SZENT GERGELY
1Tessz 5,1-6.9-11; Zs 26; Lk 4,31-37
Isten nem a haragra szánt, hanem az üdvösség elnyerésére

4. szerda (Szent Rozália, Szent Mózes)
Kol 1,1-8; Zs 51; Lk 4,38-44
Az evangélium az egész világon gyümölcsöt terem

5. csütörtök (Kalkuttai Szent Teréz)
Kol 1,9-14; Zs 97; Lk 5,1-11
Isten kiragadott minket a sötétség hatalmából

6. péntek (Szent Zakariás)
Kol 1,15-20; Zs 99; Lk 5,33-39
Krisztus előbb van mindennél, s minden benne áll fönn

7. szombat: SZENT KŐRÖSI MÁRK, PONGRÁCZ ISTVÁN ÉS GRODECZ MENYHÉRT (ünnep)
Bölcs 3,1-9; Zs 125; Mt 10,28-33
Reményük telve volt halhatatlansággal

8. vasárnap: ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP (Szsűz Mária születése, Szent Adorján)
Bölcs 9,13-19; Zs 89; Filem 9b-10.12-17; Lk 14,25-33
Ki tudja elgondolni, mit kíván az Úr

Egyházközségi Tanács
a megbeszélés tervezett (!) időpontja szeptember 16. hétfő, 19. 00
A VÁCI EGYHÁZMEGYE EGYHÁZKÖZSÉGI TANÁCSAINAK SZABÁLYZATA (részlet)
8) Az egyházközségi tanács vezetője a felelős lelkipásztor. A testület tagjait a felelős lelkipásztor
jelöli ki a hívek véleményének meghallgatása után. A felelős lelkipásztor az egyházközségi tanács
tagjainak meghallgatása után kijelöli a világi elnököt, aki mind a lelkipásztori, mind a gazdasági
tanács ülésein legyen jelen.
9) Az egyházközségi tanácsnak hivatalból tagjai a káplán, a diakónus, a kántor, a hitoktatók közül
legalább egy, és ha van katolikus iskola, annak az igazgatója.
10) Az újonnan létrejövő testület összetételét a felelős lelkipásztor terjeszti fel a megyéspüspöknek.
A testület a megyéspüspöktől kapott megbízással jön létre. 12) A lelkipásztori tanács lehetőség
szerint havonta, a gazdasági tanács legalább negyedévenként, az egész egyházközségi tanács
legalább félévenként ülésezzék.
13) Az egyházközségi tanács tagjai csak azok a katolikusok lehetnek, akik:
a) tartósan az egyházközség területén laknak,
a) ha nem laknak ott, akkor legalább egy éve tevékenyen részt vesznek az egyházközség
életében,
b) teljesen cselekvőképesek,
c) az egyházi előírások szerint nincsenek kizárva az Eucharisztia vételének közösségéből,
d) megbérmálkoztak (ettől egy ideig el lehet tekinteni),
e) minden vasárnap részt vesznek szentmisén,
f) egyházi hozzájárulásukat (egyházi adó) fizetik,
g) 18. életévüket betöltötték, de még nem 70 évesek,
h) készek e feladat ellátására.
14) Aki betöltötte a 70. életévét, őt az egyházközségi tanács tiszteletbeli tagnak választhatja. A
tiszteletbeli tag nem rendelkezik a tagok jogaival és kötelezettségeivel.
17) Az egyházközségi tanács megbízatása három évre szól. Megbízatása megszűnik a három év
leteltével vagy a megyéspüspök külön intézkedésével.
18) Az egyházközségi tanács tagjai kinevezésük jogán semmiféle anyagi ellenszolgáltatásra nem
tarthatnak igényt, munkájukért ellenszolgáltatás nem jár.
(a teljes dokumentum elérhető: vaciegyhazmegye.hu - DOKUMENTUMTÁR – Plébániai munkatársak – Molnár Zsolt)

OLVASMÁNY
Bölcsesség Iván atya facebook oldaláról
„Akkor vagy igazán békében magaddal, amikor már nem akarsz megmagyarázni, megértetni senkivel
semmit. Nem akarsz már betegesen megfelelni mások elvárásainak. Döntesz, közölsz, mész az úton.
Ha megértenek, és életed egy szakaszán elkísér valaki utadon, akkor megéled az együttlét áldott
pillanatait, de nem válsz függővé tőle. Kész vagy bármikor elengedni, mint mindent, ami nem Te
vagy. Ha nem értenek meg, és magadra maradsz, akkor sem zárulsz be, hanem elfogadod, hogy
életed olyan szakaszán mész keresztül, amit csak egyedül tehetsz meg. Ekkor megérted és mélyen
megtapasztalod, hogy van Valaki, aki szeret, veled halad az úton, és gondodat viseli.”

Fodor Ákos
Budapest, 1945. május 17. – Budapest, 2015. február 21.
Magyar költő és műfordító, a magyar haiku mestere. Konzervatóriumot végzett, majd 19631968 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola hallgatója volt. A főiskola elvégzése után
több mint 20 éven át dolgozott a Zeneműkiadónál zenei szerkesztőként. 1978-ban jelent meg
első verseskötete, Kettőspont címmel.
Aki s ami nem
a vágyakról szól: az a
vágyakról hallgat.
Amitől nem félsz:
megölhet; ám amitől
félsz: el is pusztít.
AXIÓMA
mire megtanulsz
énekelni, dalod már
rég nem arról szól
EGY AJÁNDÉK ELHÁRÍTÁSA
Ne adj igazat.
Neked túlsokba kerül;
nekem meg épp van.
TÁRSASÉLET
fölkereslek, hogy
ne kelljen rádöbbenned:
magamra hagytál
GYAKORLAT
segíts mindennek
olyannak lennie, mint
amilyen úgyis
AXIÓMA
a szeretésen
kívül minden emberi:
tett: romépítés
TÚLCSORDULÓ HAIKU:
A SZÉPSÉGRŐL
Van, ki gyönyörű
Van, kin észre kell venni.
S van, aki attól szép,
hogy hasonlít egy csúfra,
akit szeretek.

HIRDETÉSEK
- 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: 8.000,- Ft. Az útiköltséget nyilván össze kell „dobni”, mivel autóval megyünk. Jelentkezni a
sekrestyében és az irodában lehet. Az időpontról: szeptemberben sok program van, októberben rengeteg az
elfoglaltság és novemberben lehetett volna még menni Besnyőre. Nem akartam olyan késői időpontra tenni
ezt a másfél napot. Van arra lehetőség, hogy valaki „csak” benézzen erre a lelkigyakorlatra? Igen. A tervezett
időpontot ezért is adtam meg. Az ott létet a Ház recepcióján kell jelezni, hogy mennyi időt töltesz/töltötök el,
mert ennek idegenforgalmi és egyéb kisebb járuléka van. Nyugodtan gyere bármikor, nem fogsz zavarni!

- BOLHAPIAC A vasárnapi szentmisén volt arról szó, hogy az otthonaikban lévő elfelkvő holmikat aprópénzé kiárusítjuk. A
bevétel a helyi Karitász csoport kapja meg, hogy ezzel is támogassuk a rászorulókat. Szeptember 21-én,
szombaton a TERMELŐI PIAC napján, vele egy időben 8.00 és 13.00 óra között a plébánia udvarán lesz a Garázs
Vásár, avagy a Bolhapiac. Nem kell nagyon körülnézni, hogy mi az, ami már otthon nem használatos, de elég
„méltóságos” ahhoz, hogy megszabaduljunk tőle. Hozd el, add el, mert lehet, hogy másnak még örömöt is
szerzel vele. Ige nagy élmény tud lenni az ilyen börze. Várunk az értékes kincseiddel együtt.

- MISEREND Szeptember 1-től az esti szentmisék 18.00 órakor kezdődnek.

