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HETI IGELITURGIKUS NAPTÁR
2019. szeptember 15 – 22.

15. vasárnap: ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP (A Fájdalmas Szűz)
8.00 szentmise a papi és szerzetesi hívatásokért
10.00 szentmise a héten eltemetett Ángyán Attila és a héten eltemetett Ilonka lelkiüdvéért
Kiv 32,7-11.13-14; Zs 50; 1Tim 1,12-17; Lk 15,1-32
16. hétfő: SZENT KORNÉL ÉS SZENT CIPRIÁN (Szent Edit)
18.00 szentmise
1Tim 2,1-8; Zs 27; Lk 7,1-10
17. kedd: BINGENI SZENT HILDEGÁRD (Bellarmin Szent Róbert)
18.00 szentmise
1Tim 3,1-13; Zs 100; Lk 7,11-17
18. szerda (Szent Lambert, Copertinoi Szent József)
18.00 † Klacsán Béla és felesége Julianna és † családtagok
1Tim 3,14-16; Zs 110; Lk 7,31-35
19. csütörtök (Szent Januáriusz)
7.00 szentmise
7. 30 szentségimádás
1Tim 4,12-16; Zs 110; Lk 7,36-50
20. péntek: KIM TAEGON SZENT ANDRÁS ÉS KOREAI VÉRTANÚTÁRSAI
18.00 szentmise
1Tim 6,2c-12; Zs 48; Lk 8,1-3
21. szombat: SZENT MÁTÉ APOSTOL (ünnep)
10.30 keresztelés
18.00 szentmise † János édesapa és fia, Attila
Ef 4,1-7.11-13; Zs 18A; Mt 9,9-13
22. vasárnap: ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP (Szent Mauritiusz és vértanútársai, Szent Emmerám)
8.00 szentmise
10.00 szentmise
11.00 keresztelés
Ám 8,4-7; Zs 112; 1Tim 2,1-8; Lk 16,1-13
1. A † jel jelentése: elhunyt.
2. Amennyiben a pap elfelejtené bemondani a szándékot (ez a megbocsáthatatlan dolgok egyike!), vagy
adminisztrációs ok miatt nem hangzik el, attól még érvényes a szentmise. Gondolod, hogy a jó Isten nem
tudja, hogy mi a „szándékunk”?

Párbeszéd a liturgiáról:

Légy irgalmas hozzám!
Amikor megkopogtatunk, megkocogtatunk valamit, gyakran az anyag minőségére vagyunk
kíváncsiak. Megütögetjük a falat, hogy érzékeljük, van-e üreg a vakolat mögött, s egyesek arra
esküsznek, hogy görögdinnyét is kocogtatás alapján érdemes vásárolni: amelyik jól kong, az
édes. Az orvos is kopogtatja a mellkasunkat, hogy figyelmes hallgatás útján, az onnan jövő
zörejek alapján következtessen arra, mi is lehet a gond. Erőteljesebb ütéseket mérünk arra a
tárgyra, amit fel akarunk törni, hogy a belsejében lévő dologhoz hozzáférjünk. Így dolgozik a
harkály a fa kérgén, és mi is így törjük fel a diót, a mogyorót, a mandulát, hogy hozzájussunk
a gyümölcs ehető részéhez, vagy így törjük szét a malacperselyt, hogy kivehessük belőle a
megtakarított pénzünket. Kopogtatunk annak a lakásnak, helyiségnek az ajtaján, ahová
bebocsátást szeretnénk nyerni. Nem törünk rá a szoba tulajdonosára, a bent beszélgetőkre,
hanem megvárjuk, amíg szólnak, hogy beléphetünk. Vannak helyek, amelyekhez nem
könnyen férünk hozzá, dolgok, amelyek sokadik pillantásra sem tárulnak fel előttünk. Rejtve
maradnak. Gyakran okozunk meglepetéseket egymásnak, és hányszor futunk bele abba a
tapasztalásba, hogy ránézésre teljesen tévesen ítéltünk meg valakit. Néha túl későn derül fény
ítéleteink elhamarkodott voltára. Nemritkán saját mozgatórugóinkkal kapcsolatosan is tévesek
az ítéleteink. Életünknek ezt a nehezen belátható, mégis központi helyét a Biblia szívnek hívja.
„Kifürkészhetetlen az ember szíve”, mondja a zsoltáros (Zsolt 64,7). Az a hely, ahonnan a jó
ember jót, a gonosz pedig gonoszat hoz elő (Lk 6,45). A mell verése ősi bibliai gesztus. A
töredelem jele. A templomban hátul megálló, bűneit megvalló vámos ezzel a gesztussal tesz
vallomást: „Istenem, légy irgalmas hozzám, bűnöshöz.” Ez a megigazulás záloga lesz számára.
Nem pedig melldöngető büszkeség – „Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan…”
–, ami elég önmagának. (vö. Lk 18,11). A liturgiában a szentmise elején bűnbánatot tartunk,
és közös vallomással adunk hangot ennek, amit a mellverés gesztusával kísérünk. „Én vétkem,
én vétkem, én igen nagy vétkem.” Töredelmünket fejezzük ki, hogy ma, amikor az ő szavát
halljuk, ne keményítsük meg a szívünket (95. zsoltár), hanem engedjük, hogy annak bűneink,
tévedéseink miatt keletkezett kérgét Isten széttörhesse. Mintha szívünk e kemény külső burkán
át szeretnénk bejutni oda, ahol jók vagyunk, mert Isten ott lakik bennünk. Ám amikor
mellkasunkon kopogtatunk, Isten, „a vesék és a szívek vizsgálója” (Jer 11,20) szintén ott
kopogtat a mi kezünkkel. Hallgatja, mi van odabent. Mint a jó orvos, ismeri és gyógyítja
betegségeinket. És abból, amit ott hall, túl ezen a vastag falon, szívünk dobbanásaiból kihallja
az eredeti jóságot, ami ott lakozik bennünk. Segít széttörni a megkeményedett külső burkokat,
hogy visszatalálhassunk hozzá. Bebocsátásért kopogtat. Tulajdonképpen a mi
bebocsáttatásunkért. Ez a töredelmes mellverés megigazulásunk kulcsa, gyógyulásunk záloga.
Nem mi adjuk ezt magunknak. Kapjuk. Nem így jöttünk, de így térünk haza. Töredelem nélkül
nem megy. Közösen kifejezett töredelmünk – amely eleve kizár minden ítélkezést akár
magunk, akár mások felett – az irgalom útját nyitja meg szívünk és Isten szíve között: az
Eucharisztiában.
forrás: Magyar Kurír

Csömöri Szent Rita Karitász Közösség
Kedves Csömöriek! 2019. szeptember 21-én (szombaton) 8-13 óráig garázsvásárt tartunk a
katolikus plébánia területén (Erzsébet utca 29.), amelynek a teljes bevételét a csömöri
tűzkárosultak részére adjuk át. Sok szeretettel várjuk az árusokat is! Gyertek, nagyon sok
meglepetéssel készülünk!

Köszönet
Plébániánk új közösségi térrel bővült. A Nyáj nevében megköszönöm azoknak a munkáját,
idejét és türelmét, akik ezt teret nem csak megálmodták, de meg is csinálták. Emmausz. Csupán
Szent Lukács írja le a történetet, de a csoda idáig, Csömörig hat. Mindig izgalmas megköszönni
valamit, mert óhatatlanul is „nehéz” érzelmeket vált ki másokban. Kényes a dolog jól csinálni
a köszönet szolgálatát… Megbeszéltem a kivitelezőkkel, hogy név szerint nem említem meg
őket. De az illem mégis úgy kívánja, hogy történelmi léptékekkel mérjünk. Voltak, akik be
lettek soózva, volt, aki huszár-vágással intézkedett, mint a Jag(i)ellók korában és remélem, a
szenteléssel sem kell várnunk a Balázs-áldásig. Köszönjük, amit Jézusért tettetek!
Boross Jenő testvérünk 500 ezer forintot adományozott a plébániatemplom kivetítésének
megvalósításához. Egyelőre azt mérlegeljük, hogy mi lenne a legjobb megoldás. Előre szólok,
hogy ebben az esetben nincs jó megoldás. Van úgy, hogy a jónál is van jobb, és fordítva is.
Köszönjük Jenőnek és Övéinek nagylelkű adományát. A jó Isten áldjon meg Benneteket nagylelkűségtekért.
Sóváriné Marika sekrestyési szolgálatát szeptember 22-én, a 10 órakor kezdődő szentmisében
köszönjük meg.

Egyházközségi Tanács
A megbeszélés időpontja szeptember 16. hétfő, 19.00-kor a plébánián.
Olvasmány Iván atyától
Töprengés a szeptemberi fákat nézve: Mostanra teljesen odaadtam magam Istennek. Az Övé
vagyok. Néha adódnak nehéz percek. Kellenek azok is! Hálás vagyok értük. Néha egy - egy
találkozás, régről ismert hangulat, deja vue, élethelyzet, rutin. Korábban ilyenkor hajlamos
voltam visszanyúlni a régen jól bevált megoldásokhoz. Ma ezt mondom: - Rendben van,
ismerős szituáció, pontosan olyan, mint régen. De én már nem vagyok az, aki régen voltam.
Derűsen, hálásan továbbmegyek az Úton.
Fodor Ákos: ÍTÉLET
sohasem fogod
megbocsátani nekem,
hogy nem szerettél

A Fájdalmas Szűzanya búcsúja 2019. Gyöngyös
Máriás fiatalok országos találkozója

szeptember 19-20., csütörtök, péntek
18.00 szentmise keretében előkészítő szentbeszéd
(P. Bán Jónás OFM)
szeptember 21., szombat
18.00 ünnepi szentmise (szentbeszédet mond P. Bán Jónás OFM), utána gyertyás körmenet
19.30 énekes Mária-köszöntő
20.30 ünnepi zsolozsma
21.00 hívek imaórája (a templom egész éjjel nyitva lesz)
24.00 szentmise az elhunytakért
szeptember 22., vasárnap
6.00 reggeli zsolozsma
6.30 szentmise
8.30 máriás csoportok beköszönése a kegytemplomba

10.00 ünnepi szentmise, melyet Horváth Zoltán atya (Budapest – terézvárosi
Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia plébánosa) celebrál a szabadtéri
oltárnál, utána körmenet
14.30 Loretói litánia

18.00 búcsúzáró szentmise

Jelentkezni Szekeres Évánál lehet. Útiköltség: ingyenes.
( Nincs annál drágább, mint ami ingyen van! � )

Indulás 22-én, vasárnap hajnali 7.00-kor a plébániatemplomtól.

