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HIRDETÉSEK
2017. június 25.
Évközi 12. vasárnap
jún. 27.
júl. 1.
júl. 2.

kedd
szombat
vasárnap

18.00- szentmise
18.00- szentmise
08.45- szentmise

A TORBÁGYI HARANGSZÓ következő száma szeptember első
vasárnapján jelenik meg a nyári szünet után. Mindenkinek
tartalmas nyári időtöltést, pihenést kívánunk!
Templomi
közösségünk természetesen nyáron is várja a szolgálattevőket, a
feladatot vállalókat, hogy vasárnapról vasárnapra a nyári
hónapokban is méltón ünnepeljük meg a szentmisét.
Szerkesztőség






Július 2-án, Sarlós Boldogasszony ünnepén, a temetőkápolna
búcsúnapján a szentmise a temetőkápolnában lesz. Ha esik az eső, a
szentmisét a templomban tartjuk.
Felhívjuk a kedves Testvérek figyelmét, hogy július hónapban a
kedd esti szentmisék elmaradnak.
A gyermekmisék nyáron szünetelnek, az első alkalom szeptember 3án lesz.
Már most jelezzük, hogy templomunk búcsúja szeptember 17-én
kerül megrendezésre.

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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a torbágyi Szűz Mária neve templom heti értesítője
Évközi 12. vasárnap

2017. június 25.

Vasárnapi örömhír:
EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: Ne féljetek az
emberektől! Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok,
amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti
mondjátok el világosban: és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a
háztetőkön!
És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják
megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba
taszíthatja.
Egy fillérért ugye két verebet adnak? És mégsem hull a földre egy se
közülük Atyátok tudta nélkül? Nektek pedig minden szál hajatokat
számon tartják! Ne féljetek hát: sokkal többet értek ti a verebeknél! Ha
valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt,
aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt,
én is megtagadom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van.
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Elmélkedés:
Sokszor az a látszat, hogy a rossz erősebb a világban, mint a jó, és hogy
az Isten országa állandó védekezésben van. Jézus megjövendöli az
apostoloknak, hogy ki lesznek téve üldözésnek, mint a régi próféták. A
végső bátorítás azonban az, hogy az emberek csak a testi életet vehetik
el, de a lelket nem ölhetik meg, az örök életet nem vehetik el. Isten a
túlvilágon is tud jutalmazni és büntetni. Amellett a földi élet is az ő
gondviselése alatt áll, s a nehézségeket úgy kell néznünk, mint azt a
keretet, amelyben hűségünk és engedelmességünk egészen megvalósul.
Gál Ferenc
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„A templomban szépen énekeltek a többiek, úgy csengett az ének, hogy
meleg érzés fogott el.”
Jablonkai Bendegúz

„Nekem nagyon tetszett az, amikor a szkólák énekeltek
megmutatták tudományaikat. Nagyon jól sikerült ez a délután.”

és

Molnár Koppány

„Minden jó volt. Nekem a vesperás tetszett a legjobban.”
Mosolygó Miklós

„Nekem az
énekeseket.”

tetszett

a

találkozón,

hogy

meghallgattunk

más

Szabó Zsófia

Szkóla találkozó Torbágyon
2017. május 6-án, harmadik alkalommal került megrendezésre
templomunkban a szkólák és énekes iskolák találkozója.
A Máriabesnyői Szent Ferenc szkóla, a Gödöllői szkóla, a biatorbágyi
Szűz Mária Szent Neve Szkóla mellett énekeltek a Zsámbéki Keresztelő
Szent János Énekes Iskola, a Budapesti Énekes Iskola és a Czuczor
Gergely Tagiskola énekes iskolás tanulói. A szkólák és az énekes iskolák
bemutatkozását húsvéti vesperás, majd Balogh P. Piusz O. Praem. által
celebrált szentmise követte. A gyönyörű énekes szentmise után a
Közösségi Házban finom vacsora, majd táncház várta a résztvevőket.
Szabó Ágnes

Az énekes iskolás gyerekek a következő gondolatokat
fogalmazták meg a találkozóról:
„Nekem az tetszett, hogy sok ének volt. Jó volt, mikor mi énekeltünk.”
Gutay Rebeka

„Jól éreztem magam, mert jó volt hallani a többiek énekét.”
Zsáki Dániel
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„Az tetszett, hogy amikor a mise volt, akkor zengett az egész templom.”
Buzási Emese

„A misén gyönyörű volt az ének.”
Kovács Szonja

A hét liturgiája:
25. vasárnap: ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP
Jer 20,10-13; Zs 68,8-35; Róm 5,12-15; Mt 10,26-33
Kiragadja az Úr a szegény ember életét a gonoszok hatalmából
26. hétfő: Ter 12,1-9; Zs 32; Mt 7,1-5 - Ábrahám elment, ahogyan az Úr mondta neki
27. kedd: SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY (ünnep)
Bölcs 10,10-14; Zs 111; Mt 22,34-40 - Kemény viadalban neki juttatta a győzelmet az Úr
28. szerda: SZENT IRÉNEUSZ
Ter 15,1-12.17-18; Zs 104,1-9; Mt 7,15-20 - Ábrahám hitt Istennek, és ez megigazulására szolgált
29. csütörtök: SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK (főünnep)
ApCsel 12,1-11; Zs 33; 2Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19
Most már tudom: az Úr elküldte angyalát, hogy kiszabadítson
30. péntek: Ter 17,1.9-10.15-22; Zs 127; Mt 8,1-4
Tartsd meg szövetségemet, nemzedékről nemzedékre
július 1. szombat: Ter 18,1-15; Lk 1,46-55; Mt 8,5-17 - Van-e valami lehetetlen az Úr számára?
2. vasárnap: ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP
2Kir 4,8-11.14-16a; Zs 88,2-19; Róm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42
Isten szent embere az, aki mindig betér hozzánk
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