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HIRDETÉSEK
2017. szeptember 17.
Évközi 23. vasárnap
szept. 19.
szept. 23.
szept. 24.

kedd
szombat
vasárnap

szept. 26.
szept. 30.
okt. 1.

kedd
szombat
vasárnap

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

a torbágyi Szűz Mária neve templom heti értesítője
Szűz Mária Szent Neve – Templombúcsú
(Évközi 23. vasárnap)

2017. szeptember 12.
2017. szeptember 17.

Üdvözlégy, Szűzanya!
Te szülted a Királyt,
aki az ég és a föld Ura mindörökkön – örökké.
(Szűz Mária Szent Neve ünnepének introitusa)

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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Fra Filippo Lippi: Madonna a Gyermekkel és két angyallal, 1455, (részlet)

Szeretettel hívjuk Testvéreinket a Torbágyi Búcsú rendezvényeire.
Legyünk együtt a liturgiában! Legyünk együtt közösségben!

Torbágyi harangszó
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Torbágyi harangszó

„Kegyes és irgalmas Szűz,
Hívséggel teljes Szűz,
Igazságnak tükre
Bölcsességnek széke,
Könyörögj érettünk!”

Ó kegyes Szíz Mária
Ó, kegyes Szíz Mária,
Te vagy szép tiszta rózsa,
Bín nélkül fogantatál,
Mert mennyből te adatál.
Anyádtúl mikor sziletél,
Istentől úgy tiszteltetél,
Hogy méhében megszenteltetél,
Szeretettel ípöltetél,
Kétség nélkül eredet-bűntől
Szeplőtelen őriztetél,
Szíz Mária, ékes viola,
Bűnösöknek vigassága!

Ó, kegyes Szíz Mária,
Te vagy szép tiszta rózsa,
Szeplőtelen megmaradál,
Jézust ha nékönk adád.
Ó, mely méltó szíz akkor lől,
Mikor Istent-embert szüléd,
Mert angyelok imádának,
Szeretének, tisztelének,
Szolgálának mendeneknek,
Bódognak hírzetének.
Szíz Mária, ékes viola,
Bűnösöknek vigassága!

Ó, kegyes Szíz Mária,
Te vagy szép tiszta rózsa,
Szentháromságnak leánya,
Istennek édes anyja.
Gábrielnek mikoron te hűl,
Szizességedben ípölél,
Malasztval ottan megtelíl.
Csudálatos az szizesség,
Kivel érdemléd,
Istenséget méhedben
Úgy viselhetnéd.
Szíz Mária, ékes viola,
Bűnösöknek vigassága!

Ó, kegyes Szíz Mária,
Te vagy szép tiszta rózsa,
Mennyeknek dicsősége,
Szenteknek nagy öröme.
Halálod mikor közelejtvén,
Fiad Jézus úgy szerete,
Hogy halálodra lejöve.
Angyeloknak, mártíroknak,
Pátriárkáknak,
Mend az szenteknél felette
Magasztaltatál.
Oly örvendetes az te Szent Fiad,
Mendörökkön örökké. Ámen.
Peer-kódex (1526-nál nem később)

„Testvéreim! Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte
Fiát, aki asszonytól született, alávetette magát a mózesi
törvénynek, hogy felszabadítson minket a törvény szolgaságából,
és a fogadott fiúságot elnyerjük.”
(Gal 4,4)
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(Részlet a Lorettói litániából)

A hét liturgiája:
17. vasárnap: ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP
Sir 27,33 - 28,9; Zs 102; Róm 14,7-9; Mt 18,21-35
Bocsáss meg a másik embernek, ha vétett
18. hétfő: 1Tim 2,1-8; Zs 27; Lk 7,1-10 - Krisztus Jézus váltságul adta magát mindenkiért
19. kedd: 1Tim 3,1-13; Zs 100; Lk 7,11-17
Nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére
20. szerda: KIM TAEGON SZENT ANDRÁS ÉS KOREAI VÉRTANÚTÁRSAI
1Tim 3,14-16; Zs 110; Lk 7,31-35 - Nagy dolog az istenfélő élet titka
21. csütörtök: SZENT MÁTÉ APOSTOL (ünnep)
Ef 4,1-7.11-13; Zs 18A; Mt 9,9-13 - Az Úr egyeseket apostolokká, evangélistákká tett
22. péntek: 1Tim 6,2c-12; Zs 48; Lk 8,1-3 - Isten embere, törekedj igaz lelkületre, hitre, szeretetre
23. szombat: PIETRELCINAI SZENT PIO
1Tim 6,13-16; Zs 99; Lk 8,4-15 - Tartsd meg a parancsolatot szeplőtelenül, feddhetetlenül
24. vasárnap: ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP
Iz 55,6-9; Zs 144; Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a - A ti gondolataitok nem az én gondolataim
25. hétfő: Ezd 1,1-6; Zs 125; Lk 8,16-18
Mindnyájuk lelkét arra indította Isten, hogy építsék fel az Úr házát
26. kedd: Ezd 6,7-8.12b.14-20; Zs 121; Lk 8,19-21
Örömmel ünnepelték meg Isten házának fölszentelését
27. szerda: PÁLI SZENT VINCE
Ezd 9,5-9; Tób 13,2-8; Lk 9,1-6
Szolgák vagyunk, de Istenünk szolgaságunkban sem hagyott el bennünket
28. csütörtök: Agg 1,1-8; Zs 149; Lk 9,7-9
Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek - mondja az Úr
29. péntek: SZENT MIHÁLY, GÁBOR ÉS RÁFAEL FŐANGYALOK (ünnep)
Dán 7,9-10.13-14 vagy Jel 12,7-12a Zs 137 Jn 1,47-51
Örvendezzetek mennyek, és ti, akik benne laktok!
30. szombat: SZENT JEROMOS
Zak 2,5-9a.14-15a; Jer 31,10-13; Lk 9,43b-45 - Így szól az Úr: jövök már, és itt fogok lakni
Október 1. vasárnap: ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP
Ez 18,25-28; Zs 124; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32
Ha a bűnös belátásra jut, és megtér, és nem követi el vétkeit, élni fog
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Templomunk búcsúja







kitöltésében több, mint 70 testvérünk vett részt. A kiértékelés
alapján lehetőségünk van közösségünket fejlesztő továbblépésre,
amihez a felmérést végző cég szakmai segítséget nyújt. Ennek
anyagi fedezetét magánfelajánlásokból fedezzük, köszönet a
felajánlást nyújtó magánszemélyeknek!
Az Önkormányzat a torbágyi temető és ravatalozó megújítására
készül, amelyhez a pályázaton beérkezett tervek véleményezését
kérte
egyházközségünktől.
A
terveket
áttekintettük,
véleményeztük.
A szentély padozatának cseréjét tervezzük, de előtte
állapotfelmérés és terv készül.
Igyekszünk a Harangszóban és a honlapon a hirdetéseket
naprakészen közölni, a hívőket pontosan tájékoztatni.
A plébánia beszerez egy üzenetrögzítős telefont.

Zágrábi Névtelen: Szekvencia Szűz Máriáról
Te honorant superi:
matrem omnis gratiae,
Maria.
Ad Te clamant miseri
de valle miseriae,
Maria.

Téged egek áldanak,
minden kegyek asszonyát,
Mária!
Bűnösök kiáltanak
a siralomvölgyön át,
Mária!

Audi voces, terge fletus,
nos commenda Filio,
Maria.
Ut nos suo, voce tua,
collocet in solio,
Maria.

Halld szavunk, töröld le könnyünk,
kérd érettünk szent Fiad,
Mária!
Hogy majd trónjánál pihenjünk
a Te érdemed miatt,
Mária!

(1467-nél nem később)
Fordította: Babits Mihály
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A búcsút a katolikus lexikon kétféleképpen határozza meg.
Nagybúcsú vagy ma már egyszerűen Búcsú, a templom védőszentjének,
Boldogságos Szűz Mária Szent Nevének ünnepe, és kisbúcsú, a templom
felszentelésének ünnepe. Ez utóbbi nálunk már feledésbe merült.
A búcsú nemcsak a templom, hanem a közösség ünnepe is.
Emlékeimben régen ez ünnepre megszépült a falu, a házak tornácát, az
utcáról látható melléképületeket újrameszelték, az előkertet rendbe
hozták. Az udvart, az utcát felseperték. Hazajöttek az elszármazott
családtagok, a kitelepített németek is. A főtéren vásári forgatag és
hinták, ringlispil, céllövölde volt. Ám a figyelmes szemlélőnek
feltűnhetett, hogy a reggeli órákban az egész falu még kihalt volt. A
Búcsú elsősorban a templomi közösség ünnepe, az ekkor szokásos
ünnepi mise végéig a világi ünnepség meg sem kezdődhetett. A zsúfolt
templomba a későn jövők bizony már alig fértek be. Az ünnephez
korábban nemcsak a fényes külsőségek, hanem a lelki megújulás is
hozzátartozott. A pap(ok) kora reggeltől vagy már előző napon is
gyóntattak, hogy a hívek ne csak új ruhában hanem lélekben is
megújulva vegyenek részt a misén.
Ízlelgetem számban a szót búcsú, búcsú... - hát persze; búcsú, búcsúzás,
búcsújárás, ma úgy mondanánk, zarándoklat! Valami ősi, az emberben a
megújulás, a tisztaság utáni vágyat fejezi ki. Mondják, hogy a talán
legismertebb zarándokúton, mely Santiago de Compostellába Szt.
Jakab apostol sírjához vezet minimum 900 km-en keresztül, mindig
nagy a forgalom. A legkülönbözőbb fajtájú, korú, nézetű emberek
járják, ám az út végén a különbözőség valami soha nem tapasztalt belső
egységbe, nyugalomba megy át. Zarándokutak már nálunk is vannak, az
ősi út is járható, mely Máriacellbe vezet, de Csíksomlyóra, s akár
Compostellába is el lehet jutni. A hírek szerint nálunk is alakul egy új út,
mely Makkosmáriát és Tihanyt köti majd össze, Biatorbágy, Etyek és
Székesfehérvár érintésével. Évek óta, ilyenkor ősz kezdetén (idén okt.
14-én) Etyek, Bia, Torbágy hívei a Katalin hegyen át zarándokolnak
Makkosmáriára, a Fogolykiváltó Boldogasszony templomába, és az
ottani szentmise után már nem az apostolok lován térnek haza. (Lehet
csatlakozni!)
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Boldogságos Szűz Mária Szent Neve Búcsú Vajon honnan és kik adták templomunknak a
nevét? A szálak Németországba vezetnek, de már
megszokhattuk, hogy mindennek több magyar
vonatkozása is van. A történet 1683-ban
kezdődött Bécs török ostromával. I. Lipót császár
elmenekült és Passauban a Kegytemplom
Mariahilf (Mária segíts!), a Segítő Szűzanya képe
előtt imádkozott családjával együtt szinte
folyamatosan. A Szűzanya nem hagyta cserben,
imáit meghallgatta. Ezen a napon, szeptember 12-én Bécs felszabadult!
A győzelem isteni csoda volt a túlerőben levő török sereg felett. Néhány
évvel később XI. Ince pápa tette ünneppé ezt a napot az egész Egyház
számára. A sok magyar vonatkozás közül számunkra a legfontosabb,
hogy a győzelem után megkezdődött Magyarország felszabadítása. Pár
évtizeddel később német telepesek hozhatták magukkal a Kegykép
másolatát és ünnepét, és a Szűzanya tisztelete iránt mindig fogékony
népünk körében gyorsan elterjedt. A környéken Solymár és Piliscsaba,
de Bodajk templomának is a titulusa, és történetük is hasonló
lehet, Solymáron és Bodajkon az eredeti kegykép is fennmaradt.
Talán a búcsú üzenete számunkra az lehet, hogy a reménytelen
helyzetekből és a bűn rabságából való szabaduláshoz mindig
számíthatunk a Szűzanya segítségére.
Joó Csaba

Torbágyi harangszó

„Mert ő foganta Egyszülöttedet a Szentlélek által, és szüzességének
teljes ragyogásában világra hozta az örök világosságot, a mi
Urunkat, Jézus Krisztust.”
(Prefáció a Boldogságos Szűz Máriáról – részlet)

Beszámoló a torbágyi plébánia képviselőtestületének
2017. augusztus 30-i üléséről
Kedves Testvéreink!
A
jövőben
szeretnénk
rendszeresen
tájékoztatást
adni
egyházközségünk képviselőtestületének munkájáról, hogy mindenki
még inkább magáénak érezze közös ügyeinket.







„Gondjába vette gyermekét, Izraelt: megemlékezett irgalmáról,
melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak
mindörökké.”



(részlet a Magnificatból)

a szövegben szereplő festmény;Lucas Cranach: Madonna a Gyermekkel
Mariahilf ábrázolás, Innsbruck, 1553
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A szeptember 17-i templombúcsú előkészítése, programok,
teendők megbeszélése.
Az orgona javítása, karbantartása szeptember 7-én megkezdődik,
terv szerint a búcsúra befejeződik.
2017. október 14-én lelki nap lesz a közösségi házban, témája: az
Ima. Vendég előadó Rumszauer Miklós atya Kaposvárról. A
szervezők mindenkit szeretettel látnak!
A plébániakert veszélyessé vált támfalának felújítás terve
elkészült, a kivitelezővel a szerződést a napokban megkötjük.
A plébánia megrogyott pincefödémére a felújítási terv szintén
elkészült. A munkára egyházmegyei támogatást kaptunk.
A kivitelezők pályáztatása folyamatban van. A munka 2017-2018
telén lesz.
Templomunk főoltárának restaurálása folytatódik, amire
egyházközségünk a Nemzeti Kulturális Alaptól jelentős
támogatást kapott. A fennmaradó költséget az Önkormányzattól
nyert pályázati pénzből és egyházközösség vagyonából fedezzük.
Egyházközségünk korábbi, a Telenor szolgáltatóval kötött
szerződését a toronyban levő átjátszó állomás üzemeltetéséről
áttekintettük, az időközben elvégzett - szerződésben foglalt
kiegészítő telepítések alapján - javítottuk.
A bérmálkozás (várhatóan 2017 október) előkészítése
templomunkban.
Egyházközségünk állapotát, helyzetét közösségi kérdőíves
felmérés (NCD) alapján értékeltük 2017 tavaszán. A kérdőívek
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