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HIRDETÉSEK
2017. szeptember 3.
Évközi 22. vasárnap
szept. 5.
szept.7.
szept. 9.

kedd
csütörtök
szombat

szept. 10.

vasárnap

18.00- szentmise
18.00- szentmise
18.00- szentmise
08.45- szentmise
11.15- szentmise

a torbágyi Szűz Mária neve templom heti értesítője
-

-

-

Ma délután 3 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreinknek
szánt adományainkat.
Szept. 6-án, szerdán, folytatjuk a plébániánk életével kapcsolatos NCD
kérdőívekre adott válaszok kiértékelését és ezek alapján tennivalóink
meghatározását. Erre a találkozásra mindenkit szeretettel hívunk és
várunk a plébániára este 7 órára.
Szept. 8-án, pénteken, Kisboldogasszony, Szűz Mária születésének
ünnepe lesz. Bár szentmisét nem tartunk, imádságban emlékezzünk
meg e szép napról!
Jövő vasárnaptól újra kezdődnek a gyerekmisék ¼ 12 órakor.
Szept. 12-én kedden és 17-én vasárnap, templomunk harangja a hozzá
tartozó ismertetővel együtt a Kossuth Rádióban 11.56-kor kerül adásba.

Állandó ájtatosságok:
Szombat 1500 – 1530 templom: IRGALMASSÁG RÓZSAFÜZÉRE vezeti: Bálinger Ferenc 23/310 980
Minden péntek 1900-2300 templom: SZENTSÉGIMÁDÁS
Minden hónap utolsó péntek-szombat 1900-0800 templom: SZENTSÉGIMÁDÁS
Kiadja a Torbágy Római Katolikus Plébánia közössége, 2051 Biatorbágy Dózsa György út 8.
Plébános: Bohn István esperes
Plébániai ügyintézés: kedd 16.00-17.30 Temetői ügyintézés: kedd 15:30 – 16:30, szombat 08:00 – 09:00
Telefon: 23/ 311-411, e-mail: plebania@torbagy.hu; web: www.torbagy.hu
A Torbágyi Plébánia számlaszáma: 10702105-47520503-51100005
A Torbágyi Plébánia „Ohmüllnner Márton Alapítvány számlaszáma: 10403208-50526776-90661004
Szerkeszti: Rothauszky György 20/584 24 75, e-mail: rothauszky@gmail.com
A közzétételre szánt anyagokat e-mailben vagy személyesen adott tárgyhét keddig, írásban kérjük átadni!
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Évközi 22. vasárnap

2017. szeptember 3.

Vasárnapi örömhír:
EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Abban az időben:
Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki
Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól
és az írástudóktól, megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból.
Erre Péter félrevonta őt, és óva intette: „Isten ments, Uram! Ez nem
történhet veled!” Mire ő Péterhez fordult: „Távozz tőlem, sátán!
Botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az
emberekére!”
Azután így szólt tanítványaihoz: „Ha valaki követni akar engem, tagadja
meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg
akarja menteni életét, elveszíti azt; és aki énértem elveszíti életét,
megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot
megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe
saját lelkéért?
Az Emberfia pedig el fog jönni Atyjának dicsőségében, angyalai
kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint.”
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Elmélkedés:
Jézus elsősorban apostolai előtt akarta tisztázni messiási küldetését. Ő
nem földi uralkodó lesz, hanem rendezi kapcsolatunkat Istennel, s
küldetéséért vállalja a vértanúságot is. Saját népe fogja megtagadni és
elvetni. Még Péter is emberi módon gondolkodik, azért érthetetlen
előtte Krisztus szándéka. Ezért kapja a megbélyegzést, hogy sátán, azaz
ellenség, aki szemben áll Isten tervével. Az evangélista ide kapcsolta
azokat a szavakat is, amelyeket Jézus saját követéséről mondott. Aki
tanítványa akar lenni, annak vele együtt tudni kell vállalni az áldozatot.
Gál Ferenc

Imádságos élet
Uram, Jézusom! Ismerjem meg magamat, ismerjelek meg Téged! Ne
kívánjak mást, csak Téged. Gyűlöljem magamat és szeresselek Téged!
Mindent Érted tegyek! Alázzam meg magamat, magasztaljalak fel
Téged! Másra ne gondoljak, csak Rád! Tagadjam meg magamat és
Benned éljek! Bármi ér, fogadjam el Tőled! Magamat megvessem,
példádat kövessem! Fussak magamtól, fussak Hozzád, hogy Te védj meg
engem! Féljek magamtól, féljelek Téged, hogy választottaid közt legyek!
Benned bízzak, ne magamban! Érted engedelmes legyek! Semmi se
vonzzon, csak Te és Érted szegény legyek! Tekints reám, hogy
szeresselek! Hívj, hogy lássalak, és örökké Téged áldjalak! Amen!
A mi erőnk

(Szent Ágoston)

Sokszor megtapasztaltam, hogy mindaz, amit csinálok, nem az enyém,
hanem az élő Istené. A gyermekekért, kiket nevelek, Jézus Krisztus
meghalt a keresztfán. Én legföljebb megpróbálok kenyeret adni nekik,
gondozni őket. Isten ezért a világért, a mi népünkért, nemzetünkért
meghalt. Életednek óriási ára volt. Isten jobban akarja azt, hogy mi
külön és együtt is fejlődjünk, szépek, nagyszerűek legyünk, mint
amennyire mi bármikor is akarhatnánk. Isten számára mi fontosabbak
vagyunk.
A keresztény ember ereje ebből a világot kibontakoztató, világot
továbbfejlesztő Isteni erőből fakad. Az Úr az életadó víz, a forrás, mi
magunk vagyunk, mert az élet, az életet adó víz mind-mind általunk
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fakad. Jézus olyan szépen mondja, én vagyok a szőlőtő, és ti vagytok a
szőlővesszők. Igazából az a göcsörtös, ráncos tőke, ami életet ad. És mi,
a vesszők, gyümölcsöt termünk, ízletes fürtöket hordunk. Annyira
tudom csodálni Istennek az alázatát, ahogy átengedi a gyümölcstermés
dicsőségét nekünk. Szelíden, alázatosan hordoz bennünket, a szőlőtő
termésének az öröme, büszkesége a miénk lehet, az élet dicsősége az
övé. Élet van bennünk, míg alázattal, szeretettel együtt a tőkén vagyunk.
Nagyon fontos, hogy meglegyen bennünk az élő hit. Higgyük azt, hogy a
népünket, nemzetünket nem mi akarjuk felemelni, nem mi teremtettük,
nem mi haltunk meg érte a kereszten, hanem az élő Isten, és ez reményt,
biztonságot ad. Ő nem személyválogató, mindannyian számára
kedvesek vagyunk, jászlához meghívja az egyszerű pásztort, de a gazdag
napkeleti bölcset is. Istennek az a célja, hogy mint minden nép, úgy a mi
népünk is erős, egészséges és egységes legyen.
Böjte Csaba

A hét liturgiája:
3. vasárnap: ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP
Jer 20,7-9; Zs 62; Róm 12,1-2; Mt 16,21-27
Az Úr igéje csak gyalázatot és gúnyt szerzett nekem
4. hétfő: 1Tessz 4,13-18; Zs 95; Lk 4,16-30
Isten azokat is, akik Jézusban hunytak el, Vele együtt feltámasztja
5. kedd: 1Tessz 5,1-6.9-11; Zs 26; Lk 4,31-37
Isten nem a haragra szánt, hanem az üdvösség elnyerésére
6. szerda: Kol 1,1-8; Zs 51; Lk 4,38-44 - Az evangélium az egész világon gyümölcsöt terem
7. csütörtök: SZENT KŐRÖSI MÁRK, PONGRÁCZ ISTVÁN ÉS GRODECZ MENYHÉRT
Bölcs 3,1-9; Zs 125; Mt 10,28-33 - Reményük telve volt halhatatlansággal
8. péntek: SZŰZ MÁRIA SZÜLETÉSE(KISBOLDOGASSZONY) (ünnep)
Mik 5,1-5a vagy Róm 8,28-30 Zs 12 Mt 1,1-16.18-23
A legkisebb vagy, mégis belőled származik az, aki uralkodik
9. szombat: Kol 1,21-23; Zs 53; Lk 6,1-5
Krisztus kiengesztelt bennünket, hogy szentté és szeplőtelenné tegyen
10. vasárnap: ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP
Ez 33,7-9; Zs 94; Róm 13,8-10; Mt 18,15-20
Emberfia! Téged őrállóvá tettelek Izrael házában
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