1. évfolyam
8. szám
2019. 09. 22.

HETI IGELITURGIKUS NAPTÁR
2019. szeptember 22 - 29.

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
23. hétfő: PIETRELCINAI SZENT PIO (Szent Zakariás és Erzsébet, Szent Linusz)
Ezd 1,1-6; Zs 125; Lk 8,16-18
18.00 szentmise
24. kedd: SZENT GELLÉRT (ünnep) (Szent Bôd, Beszteréd és Beneta)
Bölcs 3,1-9; Zs 125; Mt 10,28-33
Isten próbára tette, és magához méltónak találta őket
17.00 !!! szentmise (Lackfi János estje miatt)
25. szerda
Ezd 9,5-9; Tób 13,2-8; Lk 9,1-6
18.00 szentmise
26. csütörtök
(Szent Kozma és Damján, Szent Nílus, Szent VI. Pál)
Agg 1,1-8; Zs 149; Lk 9,7-9
7.00 szentmise
7.30 szentségimádás
27. péntek: PÁLI SZENT VINCE
Agg 1,15b - 2,9; Zs 42; Lk 9,18-22
18.00 igeliturgia
28. szombat (Szent Vencel, Ruiz Szent Lőrinc és vértanútársai, Szent Lióba)
Zak 2,5-9a.14-15a; Jer 31,10-13; Lk 9,43b-45
11.30 keresztelés
18.00 szentmise
29. vasárnap: ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP, SZENTÍRÁS VASÁRNAPJA
(Szent Mihály, Gábor és Ráfáel főangyalok)
Ám 6,1a.4-7; Zs 145; 1Tim 6,11-16; Lk 16,19-31
8.00 szentmise † Jász Árpád
10.00 szentmise a Veres család † tagjaiért

MARTON ZSOLT:

VÁCI MEGYÉSPÜSPÖK ATYA KÖSZÖNTŐ GONDOLATAI
„Légy hű mindhalálig, és neked adom az örök élet koronáját!”

(Jel 2,10)

Megboldogult maglódi plébánosom, Horváth József atya írta ezt a szentírási mondatot,
a tőle érettségire kapott imakönyvembe. Huszonegy évvel ezelőtt ezt az igét
választottam papszentelési jelmondatomnak. Papi életemben őszintén törekedtem
hűségesnek lenni Istenhez, de az Ő hűségét mindig megtapasztaltam. Ezért
választottam püspöki jelmondatomnak: „Hűséges az Isten.” (1Kor 10,13).

Ezzel az igeverssel kezdem püspöki szolgálatomat. Isten hűséges szeretetét
megtapasztalva a jövőben is bízom Benne, és ezt a bizalmat szeretném erősíteni
mindnyájatokban. Hálával tartozom Istennek, hogy meghívott egykor a papi és most a
püspöki szolgálatra. Az Ő kegyelméből, és a ti imádságaitok által lettem drága Váci
Egyházmegyénk főpásztora. Köszönöm a tőletek kapott sok-sok imádságot és szeretetet,
amelyekre a továbbiakban is számítok. Ezek igazi erőforrások nekem. Rendkívül megható
látványt jelentett számomra az a rengeteg pap és hívő, akik részt vettek a szentelésemen.
Püspökként is papi szívvel szeretnék jelen lenni közöttetek részesülve örömeitekben és
nehézségeitekben. Szeretném tudatosítani bennetek, hogy a lelkipásztorkodásban ti,
paptestvérek - a diakónusokkal karöltve - vagytok a fő munkatársaim. Számítok rátok, ti is
mindig számíthattok rám. A II. Vatikáni Zsinat szellemében szeretnék atyátok lenni,
idősebbeknek és fiataloknak egyaránt. Vágyom mindenkivel személyesen találkozni, és
lehetőségeim szerint mindenkit meglátogatni.
Örülök azoknak a világi munkatársaknak is, akik különféle szolgálatokban építik Isten
Országát a Váci Egyházmegyében, vagy erre készülnek.
Elfogult szeretettel fordulok felétek, kispapjaim! Papnevelőként tudom, hogy a jövő
reménységei vagytok. Veletek is személyesen szeretnék törődni.
Püspökként is szeretném megismerni az egyházmegyémet, különösen a plébániákat. A
paptestvérekkel az élen, a többi szolgálattevő segítségével kívánom - a meglévő jót folytatva
- a józan szeretet mentén kialakítani a lelkipásztori munka koncepcióját, az élet minden
területén, ahogy püspökszentelési beszédemben is mondtam: a Szentlélekre figyelve, jó
szőlősgazda módjára, hogy a tőke még bővebben teremjen.
Szolgálatom kezdetétől kész akarok lenni az életemet is odaadni értetek, akár még a
vértanúság árán is. Erre az odaajándékozó szeretetre hívlak benneteket az Írás szavával,
tanúságot téve az evangéliumi hitről és tiszta erkölcsiségről: „Légy hű mindhalálig, és neked
adom az örök élet koronáját!”
Bízzunk Istenben, akkor is, ha mi botladozunk, de az Úr mindig velünk van, mert
„Hűséges az Isten.”
2019. szeptember 11.

Zsolt püspök

FERENC PÁPA:

IMÁDKOZZUNK A POLITIKUSOKÉRT, ÉS KÉRJÜK, ŐK IS IMÁDKOZZANAK A NÉPÉRT!
A nyári szünet után a Szentatya ismét szentmisét mutat be reggelenként a vatikáni Szent Mártaházban. Szeptember 16-i, hétfői szentbeszédében azt kérte, hogy imádkozzunk vezetőinkért, a
politikusokért, a püspökökért, s őket is arra biztatta, hogy imádkozzanak a rájuk bízott emberekért.
A szentleckében Szent Pál így biztat (vö. 1Tim 2,1–8): „Végezzetek imát, könyörgést, esedezést és
hálaadást minden emberért, a királyokért és az összes elöljárókért, hogy békés, nyugodt életet
élhessünk, szentségben és tisztességben.” Ferenc pápa e gondolathoz kapcsolódott homíliájában, a
mai állami és egyházi vezetőkre vonatkoztatva azt. Hangsúlyozta a közbenjáró ima fontosságát. A
keresztényeknek az a kötelességük, hogy imádkozzanak az őket vezető és a rájuk bízott emberekért.
Vegyük példaként a nemrég lezajlott olasz kormányválságot – mondta a pápa. – Közülünk ki
imádkozott a parlamenti képviselőkért, hogy meg tudjanak egyezni, és tovább kormányozzák a
hazát? Úgy látszik, hogy a hazafias szellem nem jut el az imáig, megreked a veszekedés és a
gyűlölködés szintjén. Ezzel szemben hallgassunk Szent Pálra, aki azt kéri, hogy imádkozzunk
egymásért. Van, aki szerint a politika „mocskos”. Ez nem igaz. VI. Pál az irgalmas szeretet
legmagasabb kifejeződésének tartotta. Valójában minden foglalkozás beszennyezhető, de
önmagában nem mocskos. Meg kell térnünk, és imádkoznunk kell valamennyi politikusért, bármelyik
oldalon álljon is, legyen akár kommunista, akár korrupt, imádkoznunk kell érte – hangsúlyozta a
Szentatya. Majd homíliája végén elárulta, hogy ez a gondolat a mai evangéliumot hallgatva jutott
eszébe, a történet kapcsán, melyet Lukács ír le a kafarnaumi századosról, aki beteg szolgája számára
kért Jézustól gyógyulást. – Milyen szép is, amikor egy vezető imádkozik a rábízott népért, hiszen
felelős érte! Jó arra gondolni, hogy ha a nép imádkozik vezetőiért, akkor ők is képesek lesznek
imádkozni a népért, éppúgy, ahogy a százados imádkozik szolgájáért – zárta szentbeszédét Ferenc
Forrás: Vatikáni Rádió / Magyar Kurír
pápa.

HIRDETÉS
MATER SALVATORIS LELKIGYAKORLATOS HÁZ
2100 Gödöllő-Máriabesnyő, Kapucinusok tere 3.
Telefon: 28/420-176, fax: 28/510-742
2019.szeptember 27-28. (péntek vacsorától - szombat ebédig)
“Taníts minket” - Lelkigyakorlat keresztény pedagógusok részére.
Vezeti: Bokros Levente atya
SZEPTEMBER 25. SZERDA 19.00 FELNŐTTEKNEK BIBLIAÓRA A PLÉBÁNIÁN

VISZLÁT MELÓ, KLUBÉLET HELLÓ!
Vidám Nyugdíjasok Klubja: 2019. szeptember 30-án, hétfőn 14.00 és 16.00 óra között

Vidám Nyugdíjasok Klubja lesz a plébánián.
Kérünk mindenkit, hogy hozza magával ötleteit, elképzeléseit és el nem apadó vidámságát.

A mélységből kiáltok fel Hozzád! Hallgass meg, Uram!
Taníts meg, hogyan kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben,
s hogyan kell örülni a megérdemelt könnyekben!
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam,
és az alázatosság szüntelenségét okosan csillogtassam!
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni,
és hogyan kell a féktelen erővel szemben egyenesen állni!
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet,
és alázatosan megadjam magam a léleknek!
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek,
s hideg mosolyra, ha jogtalan dicsérnek!
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak,
s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak!
Taníts meg lendülni, hogyha Rád találtam,
s hirtelen megállni, ha utat hibáztam!
Ne add meg mindig, amit nagyon kérek,
taníts bátor lenni, amikor nagyon félek!
Engedd a világot megvetve szeretni,
csak magadat ne hagyd soha elfeledni!
Ez a kiáltásom, s ez maradjon végleg,
s ha másképp szólnék, nagyon szépen kérlek,
ne neheztelj rám, míg elfordítod orcád,
hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád!
(A budapesti Rókus kápolna bejáratánál olvasható imádság)

