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„A” év II. évfolyam 32. szám

HIRDETÉSEK
2017. november 12.
Évközi 32. vasárnap
nov. 18.

szombat

nov. 19.

vasárnap









18.00- szentmise
08.45- szentmise
11.15- szentmise

Ma átadhatjuk adományainkat kárpátaljai testvéreink megsegítésére.
November 14-én, kedden, nem lesz szentmise.
November 18-án és 19-én, szombaton és vasárnap, a Magyar Katolikus
Egyház országos gyűjtést szervez a karitász javára. Adományainkkal –
lehetőségeinkhez mérten – segítsük a rászorulókat! Mivel a plébániánkon
önálló karitász csoport működik, az összegyűlt adományok 40%-a
helyben marad, 60%-ot küldünk tovább az egyházmegyéhez.
"Ne fáradjatok bele a jótettekbe!" Idén is gyűjtünk tartós élelmiszereket a
helyi CBA üzletben november 24-25-26-án a biatorbágyi rászoruló
testvéreinknek. Kérjük, jelentkezzenek önkéntesnek azok, akik
szívesen vállalnak 1-2 órát, esetleg autós segítséget ajánlanak fel!
Mutassuk meg együtt Isten gondoskodó szeretetét!
Lehel Ildikó
/Karitász vezető/
Szeretettel hívjuk a pásztorjátékra azokat a hittanosokat, akik szívesen
vállalnak szerepet, ezzel is örömet szerezve a torbágyi egyházközség
tagjainak. A szerepek kiosztása november 19-én, vasárnap 17 órakor lesz a
plébánián.
Jelentkezés Fehér Margit katekétánál (06307095233).

Állandó ájtatosságok:
Szombat 1500 – 1530 templom: IRGALMASSÁG RÓZSAFÜZÉRE vezeti: Bálinger Ferenc 23/310 980
Péntek 1900-2300 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 „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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a torbágyi Szűz Mária neve templom heti értesítője
Évközi 32. vasárnap

2017. november 12.

Vasárnapi örömhír:
EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta
tanítványainak:
A mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és
kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak.
A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak
azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s
ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás
hangzott: „Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!” Erre a szüzek mindnyájan
fölébredtek, és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat:
„Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!” Az okosak
ezt válaszolták: „Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen.
Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!” Míg
azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak,
bementek vele a menyegzőre; az ajtó pedig bezárult. Később
megérkezett a többi szűz is. Így szóltak: „Uram, uram! Nyiss ajtót
nekünk!” De ő így válaszolt: „Bizony mondom nektek, nem ismerlek
titeket!”
Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!
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Elmélkedés:
A példabeszéd értelme a készenlét és a várás. Krisztus eljövetele
kitolódhat, mert közbe van ékelve az Egyház ideje, amikor a
keresztényeknek a hitből kell élniük és tanúságot kell tenniük
kitartásukról. Még az okosak is elálmosodhatnak, de azért lelkükben ott
van a fegyelmezettség és a szeretet, tehát készek az ő fogadására. A
balgák éppen ezt a fegyelmezettséget és bölcsességet veszítik el, s ezt
más nem pótolhatja számukra.
Gál Ferenc

„A” év II. évfolyam 32. szám

Egyszer Szent Teréz el volt telve Isten jóságával és megkérdezte
Urunkat: Hogyan köszönhetném meg? A mi Urunk így válaszolt: MENJ
EL EGY MISÉRE!
Amikor szentáldozásban részesülünk, valami különlegeset tapasztalunk
– egy örömet, egy illatot, egy jólétet, amely megborzongatja az egész
testet és imádásra sarkall.
Ha igazán megértenénk a misét, meghalnánk az örömtől.
Semmi sem olyan nagy, mint az Eucharisztia. Ha Istennek volna bármi,
ami ennél értékesebb, nekünk adta volna.
Amikor szentáldozásban részesülünk, a szeretet balzsama úgy fedi be a
lelkünket, mint ahogy a virágszirmok a méhecskét.

Idézetek a szentmiséről
Nagy Szent Gertrúd mondta egyszer, hogy minden egyes áhítattal
végighallgatott szentmiséért Krisztus egy szentet küld a halálos
ágyunkhoz, hogy vigasztaljon bennünket halálunkkor.
Az elménkkel ismerhetjük a szentmise áldozatának óriási
értékét, ami nem más, mint Jézus Krisztus ünnepélyes újra
megjelenítése az Atya előtt a mi bűneink és a világ bűneinek
váltságaként. Ez a keresztény élet forrása és csúcsa. Ugyanakkor
gyakran nehéz ezt a nagyszerű igazságot észben tartani a szokásos
zavaró tényezők közepette a szentmise alatt. Aquinói Szent Tamás azt
tanította, hogy a Szent Eucharisztiával kapcsolatban az öt érzék csődöt
mond. Csak a hit lebbentheti fel a fátylat és fogadhatja be Krisztus
jelenlétének és áldozatának valóságát.
Az alábbi idézetek emlékeztetnek bennünket a szentmise rejtett
misztériumára:
Amikor az Eucharisztiát ünnepeljük, a szentély megtelik számtalan
angyallal, akik az isteni áldozatot imádják az oltáron.
Aranyszájú Szent János

Az angyalok körülveszik és segítik a papot, miközben misézik.
Szent Ágoston

A Fiam annyira szereti azokat, akik a mise szentáldozatánál
segédkeznek, hogy ha szükséges volna, meghalna értük annyiszor,
ahány misén voltak már.
mondta Szűz Mária Boldog Alannak
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Vianney Szent János

A Szentmise ünneplése éppoly értékes, mint Jézus halála a kereszten.
Aquinói Szent Tamás

Könnyebb volna a világnak Nap nélkül megmaradnia, mint Szentmise
nélkül.
Az egész kozmoszt a mise szentáldozata tartja fenn…
Pietrelcinai Szent Pio
A hét liturgiája:
12. vasárnap: ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP
Bölcs 6,12-16; Zs 62; 1 Tessz 4,12-17; Mt 25,1-13
A bölcsességet könnyen felismerik, akik szeretik; megtalálják, akik keresik
13. hétfő: Bölcs 1,1-7; Zs 138; Lk 17,1-6 - Az Úr Lelke betölti a föld kerekségét
14. kedd: Bölcs 2,23 - 3,9; Zs 33; Lk 17,7-10
Úgy látszott a balgák szemében, hogy meghaltak, de ők békességben vannak
15. szerda: Bölcs 6,1-11; Zs 81; Lk 17,11-19 - Bölcsességet tanuljatok, és el ne essetek
16. csütörtök: Bölcs 7,22 - 8,1; Zs 118,89-91.130-135.175; Lk 17,20-25
A bölcsesség az örök világosság kisugárzása
17. péntek: Bölcs 13,1-9; Zs 18,2-5; Lk 17,26-37
A teremtmények nagyságából, szépségéből meg lehet ismerni azok teremtőjét
18. szombat: Bölcs 18,14-16; 19,6-9; Zs 104,2-3.36-43; Lk 18,1-8
Mindenható igéd az égből ott termett a pusztulásra szánt föld közepén
19. vasárnap: ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP
Péld 31,10-13.19-20.30-31; Zs 127; 1Tessz 5,1-6; Mt 25,14-30
Az Urat félő asszony dicséretre méltó: dicsérjétek tetteiért minden helyen
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