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HIRDETÉSEK
2017. október 15.
Évközi 28. vasárnap
okt. 17.
okt. 21.

kedd
szombat - BÉRMÁLÁS

okt. 22.

vasárnap






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

Okt. 21-én, szombaton, az esti szentmise elmarad, a délutáni bérmálás
miatt.
Okt. 21-én és 22-én, jövő szombaton és vasárnap a Missziók javára
gyűjtjük a perselypénzt.
Okt. 28-án, szombaton, a 17.15-kor kezdődő rózsafüzér imádságot
német nyelven imádkozzuk.
Az Ohmüllner Márton Alapítvány pályázatot hirdet a 2018. évre az
Alapítvány célkitűzési körébe eső tevékenységek támogatására. A
pályázatok beérkezésének ideje: 2018. január 15. A pályázatok
benyújthatóak elektronikusan a buzasy.gyorgy@gmail.com címre vagy
postai úton az Alapítvány címére: Ohmüllner Márton Alapítvány, 2051
Biatorbágy, Dózsa György út 8. További részletek a templom
hirdetőfalán és a plébánia honlapján olvashatóak.

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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a torbágyi Szűz Mária neve templom heti értesítője
Évközi 28. vasárnap

2017. október 15.

Vasárnapi örömhír:
EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Abban az időben: Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a
nép véneihez:
A mennyek országa olyan, mint amikor egy király menyegzőt rendezett a
fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a
menyegzőre. Ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat
küldött: „Mondjátok meg a meghívottaknak: Íme, a lakomát
elkészítettem. Ökreim és hízlalt állataim leöltem. Minden készen áll,
jöjjetek a menyegzőre!” De azok mindezzel mit sem törődve
szétszéledtek: az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett. A
többiek pedig a szolgáknak estek: összeverték, sőt meg is ölték őket. A
király nagy haragra lobbant. Elküldte seregeit, és felkoncoltatta a
gyilkosokat, városukat pedig felégette. Azután így szólt a szolgákhoz: „A
menyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki
az útkereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre!”
A szolgák kimentek az utakra és összeszedtek mindenkit, akit csak
találtak, gonoszokat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt
vendégekkel.
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Amikor a király bejött, hogy megszemlélje a vendégeket, meglátott
köztük egy embert, aki nem volt menyegzős ruhába öltözve.
Megszólította: „Barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs menyegzős
ruhád?” De az csak hallgatott. Erre a király megparancsolta a
szolgáknak: „Kezét-lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a külső
sötétségre! Ott sírás lesz és fogcsikorgatás!”
Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak!

Kértem Istent, növelje nagyra lelkemet, és Isten azt felelte: Nem.
Azt mondta: növekednem egyedül kell, ő majd megnyes néha, hogy
gyümölcsözőbb legyek.
Kértem Istent, segítsen, hogy szeressem az embereket, ahogyan Ő szeret
engem.
És Isten azt mondta: No, végre egy jó gondolat."

Elmélkedés:

Prohászka Ottokár: Kő az úton

Isten országának sokrétűségét itt a lakoma képe jelzi. Isten meg akarja
tisztelni az embert, asztalhoz ülteti, mint barátját. Az embert azonban
jobban érdeklik földi vágyai és tud durván válaszolni a meghívásra. Ez
célzás arra, hogy a zsidók visszautasítják Jézus evangéliumát. Isten
azonban meg tudja tölteni házát, ő tud asztaltársakat szerezni a
jövevényekből, koldusokból és bénákból is, tehát senki sem bízhatja el
magát. A menyegzős ruha már új kép, amely az Egyház tagjainak szól,
akik a keresztségben magukra öltötték a menyegzős ruhát. Azt meg kell
őrizni az ítéletig.

Gondolod, kerül életed útjába
Egyetlen gátló kő is hiába?
Lehet otromba, lehet kicsike,
Hidd el, ahol van, ott kell lennie.

(Szepes Mária)

De nem azért, hogy visszatartson téged,
S lohassza kedved, merészséged.
Jóságos kéz utadba azért tette,
Hogy te megállj mellette.

Nézd meg a követ, aztán kezdj el
Beszélgetni róla Isteneddel.
Őt kérdezd meg, milyen üzenetet
Küld azzal az akadállyal neked.
Nézd meg a követ, aztán kezdj el
Beszélgetni róla Isteneddel.

Gál Ferenc

Kértem Istent...
Kértem Istent, vegye el a gőgömet, és Isten azt felelte: Nem.
Azt mondta, nem az Ő dolga, hogy elvegye: az én dolgom, hogy
feladjam.
Kértem Istent, tegye egészségessé béna gyermekemet, és Isten azt
felelte: Nem.
Azt mondta: A lelke egészséges, a többi ideiglenes.
Kértem Istent, adjon nekem türelmet, és Isten azt felelte: Nem.
Azt mondta: A türelem a szenvedés mellékterméke: nem adható, csak
kiérdemelhető.
Kértem Istent, adjon nekem boldogságot, és Isten azt felelte: Nem.
Azt mondta: Ő áldást adhat, a boldogság rajtam áll.
Kértem Istent, vegye el tőlem a fájdalmat, és Isten azt felelte: Nem.
Azt mondta: A szenvedés eltávolít a földi dolgoktól, és közelebb hoz
hozzám.
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A hét liturgiája:
15. vasárnap: ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP
Iz 25,6-10a; Zs 22; Fil 4,12-14; Mt 22,1-14
Lakomát készít az Úr, letörli a könnyet minden arcról
16. hétfő: Róm 1,1-7; Zs 97; Lk 11,29-32 - Krisztus által kaptunk kegyelmet és apostoli küldetést
17. kedd: ANTIOCHIAI SZENT IGNÁC
Róm 1,16-25; Zs 18,2-5; Lk 11,37-41 - Noha megismertétek Istent, mégsem dicsőítettétek Istenként
18. szerda: SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA (ünnep)
2Tim 4,9-17a; Zs 144; Lk 10,1-9
Egyedül Lukács van velem, hogy az igehirdetés teljessé legyen általam
19. csütörtök: Róm 3,21-29; Zs 129; Lk 11,47-54
Az ember a törvény tetteitől függetlenül a hit által igazul meg
20. péntek: Róm 4,1-8; Zs 31; Lk 12,1-7 - Ábrahám hitt Istennek, és ez megigazulására szolgált
21. szombat: Róm 4,13.16-18; Zs 104,6-9.42-43; Lk 12,8-12
Ábrahám a remény ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyja lesz
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
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