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HIRDETÉSEK
2017. október 22.
2017. október 29.
Évközi 29. vasárnap - Évközi 30. vasárnap
okt. 24.
okt. 28.

kedd
szombat

okt. 29.

vasárnap

okt. 31.
nov. 1.
nov. 2.
nov. 3.
nov. 4.

kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat

nov. 5.

vasárnap



18.00- szentmise
17.15- rózsafüzér német nyelven
18.00- szentmise
08.45- szentmise
11.15- szentmise
18.00- szentmise
18.00- szentmise
18.00- szentmise
18.00- szentmise
18.00- szentmise
08.45- szentmise
11.15- szentmise

Október 28-án, szombaton, a 17.15-kor kezdődő rózsafüzér
imádságot német nyelven imádkozzuk.

a torbágyi Szűz Mária neve templom ünnepi értesítője
Évközi 29. vasárnap
Évközi 30. vasárnap

2017. október 22.
2017. október 29.

BÉRMÁLÁS PLÉBÁNIÁNKON
Örömünnep, hogy 24 fiatal, illetve felnőtt hívőnk a bérmálás
szentségében részesült. Imádkozzunk közösen értük, hogy a
szentség erejében tudatos hívő keresztény életet élhessenek!
„Megismertetted velem az élet útját. Teljes öröm van te nálad.
Örökké tart a gyönyörűség jobbodon.”
(Zsolt.16,11)

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 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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végső megmérettetés gondolatát, vagy úgy, hogy önmagát állítja saját
bírájául.

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

Barsi Balázs

Abban az időben:
A farizeusok félrevonultak és megtanácskozták, hogyan tudnának
belekötni Jézus szavaiba. Majd odaküldték hozzá tanítványaikat és a
Heródes-pártiakat a következő kérdéssel: „Mester! Tudjuk, hogy igazat
beszélsz, és az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, és nem vagy
tekintettel az emberek személyére. Mondd hát meg nekünk, mi a
véleményed: Szabad-e adót fizetni a császárnak vagy nem?” De Jézus
felismerte gonoszságukat és így szólt hozzájuk: „Miért kísértetek, ti
képmutatók! Mutassátok csak meg az adópénzt!” Aztán megkérdezte
tőlük: „Kinek a képe és a felirata ez?” Azok azt felelték: „A császáré.”
Erre ő így szólt hozzájuk: „Akkor hát adjátok meg a császárnak, ami a
császáré – az Istennek pedig, ami az Istené!” Ennek hallatára
elcsodálkoztak, otthagyták őt, és elmentek.
Elmélkedés:
A
törvénymagyarázók
méltatlan dolognak tartották,
hogy Isten választott népe a
pogány rómaiak uralma alatt
van, s hogy nekik adót kell
fizetni.
Viszont
a
birodalomhoz való tartozás
előnyeit
kihasználták
a
maguk
számára.
Itt
a
kérdés
Bernardo Strozzi: Adógaras, 1630-35
politikai csapda akar lenni Jézus számára. Ő azonban különleges
bölcsességére támaszkodik, és arra a szándékára, hogy ő nem az
álmessiások politikai útját járja. Innen a válasz: Ha elfogadjátok a
császár pénzét, adjátok meg a császárnak, ami az övé és Istennek is, ami
az Istené. Ezzel igazában nem általános elvet hangoztat, hanem inkább
azt, hogy ő, mint egyetemes megváltó felette áll a politikai vitáknak.
Gál Ferenc
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A hét liturgiája:
22. vasárnap: ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP
Iz 45,1.4-6; Zs 95; 1Tessz 1,1-5b; Mt 22,15-21
Én vagyok az Úr, nincs más, én öveztelek föl, noha nem ismertél
23. hétfő: KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS
Róm 4,20-25; Lk 1,69-75; Lk 12,13-21
Nekünk is megigazulásunkra szolgál, ha hiszünk abban, aki föltámasztotta Urunkat
24. kedd: Róm 5,12.15b.17-19.20b-21; Zs 39; Lk 12,35-38
Egynek igaz volta miatt árad ki minden emberre az életadó megigazulás
25. szerda: Pannonhalmi SZENT MÓR
Róm 6,12-18; Zs 123; Lk 12,39-48 - A bűntől megszabadulva az igaz élet szolgái lettetek
26. csütörtök: Róm 6,19-23; Zs 1; Lk 12,49-53
Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Krisztus Jézusban
27. péntek: Róm 7,18-25a; Zs 118,66-68.76-77.93-94; Lk 12,54-59
Bár a jót szeretném tenni, a rosszra vagyok kész
28. szombat: SZENT SIMON ÉS JÚDÁS(TÁDÉ) APOSTOLOK (ünnep)
Ef 2,19-22; Zs 18A; Lk 6,12-16 - Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok
29. vasárnap: ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP
Kiv 22,20-26; Zs 17; 1Tessz 1,5c-10; Mt 22,34-40
Ha hozzám kiált a szegény segítségért, meghallgatom
30. hétfő: Róm 8,12-17; Zs 67,2-21; Lk 13,10-17
A fogadott fiúság Lelkét kaptátok, akiben azt kiáltjuk: Abba, Atyánk!
31. kedd: Róm 8,18-25; Zs 125; Lk 13,18-21
A sóvárgással eltelt természet Isten fiainak megnyilvánulását várja
November 1. szerda: MINDENSZENTEK (főünnep)
Jel 7,2-4.9-14; Zs 23; 1Jn 3,1-3; Mt 5,1-12a
Ott állnak a trón és a Bárány színe előtt fehér ruhába öltözve
2. csütörtök: HALOTTAK NAPJA
Jób 19,1.23-27a vagy Róm 5,5-11 Zs 26 Jn 6,37-40
Ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent
3. péntek: Róm 9,1-5; Zs 147; Lk 14,1-6
Azt kívánnám, hogy magam legyek távol átkozottként Krisztustól testvéreimért
4. szombat: BORROMEO SZENT KÁROLY
Róm 11,1-2a.11-12.25-29; Zs 93; Lk 14,1.7-11
Isten nem bánja meg kegyelmi adományát és meghívását
5. vasárnap: ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP
Mal 1,14b - 2,2b.8-10; Zs 130; 1Tessz 2,7b-9.13; Mt 23,1-12
Egy atyánk van mindnyájunknak, miért vagyunk hűtlenek egymáshoz

7

Torbágyi harangszó

„A” év II. évfolyam 29-30. szám

vértanúhalált is vállaló hit és életforma valóságát, és azzal hitegetnek
bennünket, hogy a keresztény élet lehet nyárspolgári életforma. Így
fordulhat elő, hogy a keresztények élete semmiben sem különbözik
szomszédaikétól, akik nem ismerik Krisztus keresztjét. Ha a
mindennapokban nem mutatkozik meg – bár kicsiben, de valóságosan –
a vértanúk ereje, akkor az a mélyben letett radikális fogadalom is lassan
szétmállik, elenyészik.
A tudomány ajándéka
A Szentlélek a tudomány ajándékával az értelemnek azt a szerepét
erősíti, emeli önmaga fölé, amellyel rácsodálkozik a létezésre. Így
szemlélte Szent Ferenc atyánk is a teremtett világot, mint egy hatalmas
szentostyát, vagyis Istentől kapott, nekünk a semmiből előhozott
ajándékot, amelyben saját szeretetét közli velünk. Ezért a dolgokban
Szent Ferenc nem a minőséget kereste csupán, a kellemest vagy a
kellemetlent, hanem a létezésük által közölt isteni szeretetet. A
tudomány ajándéka művelésének első és elengedhetetlen feltétele, hogy
szívünk ne a felszínen, a világ minőségeinek rabjaként éljen. A
következő lépés, hogy döntéseinket is a végső ok és a végső cél, a boldog
Szentháromság és az örök élet reményében hozzuk meg.
A jámborság ajándéka
Bizony ma már a magyar ’jámbor’ szónak sincs valami jó csengése;
(Pedig maga a szó a ’jó’ és az ’ember’ szavak összevonásából keletkezett.)
Itt arra a jóhiszemű, de súlyos tévedésben élő emberre [kell gondolni],
aki – talán a lelki intelligencia hiánya miatt – azt hiszi, hogy a vallásos
élet követelményeinek eleget tesz, ha elmond bizonyos számú
imádságot, és művirágot tesz a Szűzanya szobrához. A pietás ajándéka
azonban abban nyilvánul meg, hogy a szerető Atya jelenlétében vagyok,
az ő gyermekeként viselkedem. Erény és adomány között mindenekelőtt
az a különbség, hogy az erényt gyakorolni kell: imádkozni nemcsak
akkor kell, amikor édesnek érezzük, hanem akkor is, amikor a lélek sötét
éjszakáját, iszonyatos lelki szárazságot élünk át.
Az istenfélelem ajándéka
Ha a ’jámborság’ idegen volt fülünknek, akkor az ’istenfélelem’ szó
egyenesen érthetetlen. Hiszen ezt olvassuk Szent János első levelében:
„A szeretetben nincs félelem” (1Jn 4,18) Az Úr félelme a szeretet
teljességére vezet, ezért képessé tesz arra is, hogy bizalommal
tekintsünk az ítélet napjára. Akiben Ádám rettegése él, az elbújik az
ítélet elől: vagy úgy, hogy a homokba dugva fejét kiiktatja életéből a
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Plébániánk bérmálkozói:
Bálinger Klára
Balogh Gábor
Buzásy Boglárka
Buzásy Györgye
Buzásy Kata
Buzásy Dorka
Buzásy Kata
Buzásy Dorka
Buzásy Luca
Cserei Norbert
Danka Dávid
Fancsali István
Gáspár Ildikó

Gellér Bianka
Kovács Kincső
Makai Janka
Palotai Bálint
Sibli Vivien
Sólyomvári Katalin
Szimándl Nikol
Tálas-Tamássy Richárd
Thoma Noémi
Topa Gergely
Tordai Bence
Torma Dániel
Vass Richárd

A bérmálás szentségét Hajdú Ferenc helynök atya szolgáltatta ki.
A bérmálásra a fiatalokat felkészítette István atya
és Fehér Margit katekéta.

Imádság a Szentlélekhez
Te lélegezz bennem, Szentlélek Isten, hogy ami
szent, azt gondoljam!
Te erősíts engem, Szentlélek Isten, hogy ami
szent, azt hűséggel megvédjem!
Te őrizz engem, Szentlélek Isten, hogy szent
kegyelmedet el ne veszítsem!
Te parancsolj nekem, Szentlélek Isten, hogy ami
szent, azt tegyem!
Te hívogass engem, Szentlélek Isten, hogy ami
szent, azt szeressem! Amen.
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Szülők imája bérmálkozó gyermekükért

A LÉLEK AJÁNDÉKAI

Uram, megáldottad szerelmünket gyümölcsével, gyermekünkkel. A Te
szent kezedből fogadtuk őt, és szeretettel gondoztuk nemcsak a testét,
hanem isteni gyermekségét is, amit Tőled kapott. Te tudod, mennyit
imádkoztunk érte, mennyiszer megköszöntük, hogy nekünk adtad őt.
Köszönjük, hogy segítségeddel megismertettük vele teremtett világod
titkait, szépségét, hitünkből táplálva elvezettük Hozzád az imádság, a
keresztény élet útján. Sokszor kellett bocsánatot kérnünk
mulasztásainkért és az ő vétkeiért is. Bűnbánó gyermekünket
szeretetedbe mindig visszafogadtad, és tápláltad testeddel és véreddel.
Ünnepeinken fiaid családjával találkozott, egyesült imában és énekben.
Sok-sok kísértés érte, meg kellett küzdenie a belső és külső tagadással.
Egymást szeretve családunkban arra tanítottuk, hogy minden embert
szeressen,
mert
a
világon
mindenkit
üdvözíteni
akarsz,
valamennyiünkért áldozta szent Fiad életét. Most arra hívod, hogy
tegyen tanúságot Igédről és a világot átölelő szeretetedről. Ajándékozd
neki Szentlelkedet, hiszen gyönge, tudatlan és erőtlen még ahhoz, hogy
munkatársad és segítőd legyen. Imánk, segítségünk, amíg tőlünk telik,
elkíséri, Te se hagyd őt magára, Uram! Ajándékod megvilágosítja,
megerősíti, megtölti szeretettel. Fogadd el szolgálatodra és minden
ember szolgálatára! Amen.

A bölcsesség ajándéka

Bérmaszülő imája
Te hívtál meg, uram, amikor bérmagyermekem engem választott, hogy
keresztény életének kibontakozásában segítségére legyek imámmal,
példaadásommal, őszinte jóakaratommal. Te tudod, hogy méltatlan
vagyok erre a tisztségre. Hűségem ingadozó, szeretetem és
engedelmességem hiányos, sokszor csalódást okoztam Neked. Szítsd fel
bennem Szentlelkedet, adj új pünkösdöt lelkemben. Adj világosságot,
hogy világítani tudjak, erőt, hogy szolgád legyek. Ebben a világban úgy
kell tanúságot tenni rólad, hogy bérmagyermekemet hitemmel
erősítsem, szeretetemmel tökéletesítsem. Kész vagyok arra, hogy vállalt
feladatomat végrehajtsam, de csak a Te segítségeddel leszek erre
képes.Hálával, kéréssel fordulok Hozzád, ne vond meg tőlem
ajándékaidat Szentlélek Isten! Amen.
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Ez nem a görög filozófusok bölcsessége, hanem „az
isteni dolgok ízes ismerete”, ahogy Szent Bernát
megfogalmazta. A Szentlélek legnagyobb ajándéka
ez a mindent egyszerre látás. Félelmetes nagy
kegyelem ez: elég, ha csupán az emberre, az ember
szívére figyelünk, és egyszeriben ott találjuk
magunkat Isten színe előtt. Miközben pedig Isten
titkait szemléljük, az ember titka tárul fel előttünk. Az élő vizek zúgása
ez bennünk, az Isten csöndje, Krisztus békéje. Ahhoz hasonlítanám,
mint amikor egy magas torony tetején állva szemléljük az előttünk
elterülő tájat, miközben végtelen gyöngédséggel hátulról átkarol az, akit
a legjobban szeretünk.
Az értelem ajándéka
Amire a hit irányul, azt nem fizikai tapasztalatból, mérési
eredményekből és kísérletekből tudjuk, nem is pusztán az értelmünkkel
következtettük ki, hanem meghallgattunk valakit, aki örök érvényű
választ tud adni a végső nagy miértekre. Ezért hinni az egy, élő,
személyes és örökkévaló Istenben, aki a mindenséget teremtette, és aki
kinyilatkoztatta nekünk önmagát, a legemberibb és legegészségesebb
emberi döntés.
A jótanács ajándéka
A jótanács elnyeréséhez a hit okosságának állandó gyakorlása vezet.
Ahelyett, hogy passzivitásba vonulva várnánk a nehéz helyzetekben
megmutatkozó Szentlelket, aki megsúgja, hogy mit is mondjunk és mit
is tegyünk, először a hit okosságával kell mindent szemlélnünk,
lemérnünk, megítélnünk. De vigyázzunk, a hit okossága nem a test és a
világ okossága, mely minden helyzetben remek, tévedhetetlen
tanácsokat ad a bűnös és önző embernek.
Az erősség ajándéka
Ugyanakkor nagyon is kísért bennünket a sok kis megalkuvás: egy apró
hazugság – nagyon sokszor mondják is, hogy „a jó érdekében”, mintha a
jó érdekében szabadna hazudni -, egy kis hiúság, egy tisztátalan
pillantás… Ezek a megalkuvások a keresztény élet felszínén elfedik a
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