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HIRDETÉSEK
2017. október 8.
Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya
Magyarország Főpatrónája
okt. 10.
okt. 14.

kedd
szombat

okt. 15.

vasárnap








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

Okt. 11-én szerdán, 19.00-tól NCD találkozó és beszélgetés lesz a
templomban. Mindenkit szeretettel várunk!
Okt. 14-én szombaton, lelki nap lesz az Ohmüllner Márton Alapítvány
és biatorbágyi MÉCS közösség szervezésében Rumszauer Miklós
atyával. Az esemény helyszíne: biatorbágyi Közösségi Ház.
Időpontja: 10.00-17.00-ig.
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.
Okt. 21-én vasárnap, bérmálás lesz templomunkban, ezért a szombat
esti szentmise elmarad.

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
Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya
Magyarország Főpatrónája

2017. október 8.

Vasárnapi örömhír:
EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Abban az időben:
Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz,
aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve
Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: „Üdvöz légy,
kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden
asszonynál!”
Elmélkedés:
Az angyali üdvözlet arról tanúskodik, hogy Isten nem látta
reménytelennek a gyarló emberiség helyzetét. Talált benne olyan
személyt, akihez elküldhette köszöntését, és akit Fia anyjául
választhatott. A megváltás műve először Máriában valósult meg, s azt ez
a két kifejezés jelenti: kegyelemmel teljes, és az Úr van veled. A kettő
összetartozik és kiegészíti egymást. Akivel vele van Isten, az
megszentelődik. Tanuljuk meg Máriától, hogy keressük Istent, járjunk
színe előtt, mert ez vezet megszentelődésünkhöz!
Gál Ferenc
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Magyarok Nagyasszonya

Az országfelajánlás 1038-ban történt, Nagyboldogasszony
ünnepén. A Hartvik püspöktől származó legendában így
olvashatunk erről:
„Végre Isten irgalmából, a százszoros jutalom díjára érdemesen, láz vette le
lábáról [a királyt], s mikor már nem volt kétséges halálának hamari napja,
előszólította a püspököket és palotájának Krisztus nevét dicsőítő nagyjait;
először megtárgyalta velük, hogy kit választanak helyette királynak. Majd
atyailag intette őket, hogy őrizzék meg az igaz hitet, amelyet elnyertek; hogy
az igazságot szeressék, az égi szeretet láncait kedveljék, gyakorolják a
szeretetet, az alázatossággal törődjenek, de mindenekelőtt a kereszténység
zsenge ültetvényén csőszködjenek. E szavak után kezét és szemét a csillagokra
emelve így kiáltott fel: Ég királynője, e világ jeles újjászerzője, végső
könyörgéseimben a szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a
néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom; nékik utolsó istenhozzádot
mondva lelkemet kezedbe ajánlom.”
(Vö. Zsolt 31,6)

A Szűzanya és a magyar nép közötti kapcsolatot az István király halálát
követő belső villongások sem tudták elhomályosítani. Magyarok
Nagyasszonya tisztelete Szent László király uralkodása idején új
virágzásba borult. Később a tatárokkal és a törökökkel szemben is Jézus
és Mária nevét kiáltva harcoltak a magyarok. I. Lipót a török alóli
fölszabadulás emlékére, hálája jeléül megismételte az ország fölajánlását
Máriának a 17. század végén.
Vaszary Kolos bíboros, prímás kérésére a Szentszék is elismerte a
Mária-tisztelet nemzeti jellegét: XIII. Leó mintegy kilenc évszázados
töretlen hagyományt szentesített, amikor 1896-ban külön ünnepet
engedélyezett október második vasárnapjára. Ezt Szent X. Piusz helyezte
október 8-ra.
1980. október 8-án Szent II. János Pál pápa kápolnát szentelt a
Magyarok Nagyasszonya tiszteletére a Szent Péter-bazilika
altemplomában.
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A Patrona Hungariae sajátos ikonográfiája a napba öltözött asszony
ábrázolásából bontakozott ki: a Szűzanya fejére a tizenkét csillagú
korona helyett a magyar Szent Korona került, a karján ülő kis Jézus
kezébe az országalma, Mária másik kezébe pedig az ország jogara.
Mi, magyarok elsőként, ám nem egyedül tiszteljük nemzeti
patrónánknak a Boldogságos Szűz Máriát. Bajorországban 1620-ban, a
fehérhegyi csata után kezdték nemzeti pártfogóként tisztelni,
Franciaországot XIII. Lajos király 1638-ban, Ausztriát III. Ferdinánd
1647-ben ajánlotta Máriának. János Kázmér király 1656-ban
nyilvánította a Szűzanyát Lengyelország Királynőjévé. A későbbi
századok folyamán először Mexikót, majd egész Latin-Amerikát,
Katalóniát és Dél-Ázsiát is a Szűzanya oltalma alá helyezték. Az angol
püspökök 1893-ban ajánlották föl Angliát, melyet attól fogva Mária
hozományának tartanak.
Istenünk, te a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására népünket számtalan
jótéteménnyel halmoztad el. Szent István, első királyunk rendeléséből
Nagyasszonyunknak és pártfogónknak tiszteljük őt a földön. Add jóságosan,
hogy egykor vele együtt örökké örvendezzünk a mennyben! A mi Urunk, Jézus
Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön örökké. Ámen.
Forrás: Magyar Kurír
A hét liturgiája:
8. vasárnap: SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA (főünnep)
Sir 24,23-31; Jud 13,23-25; Gal 4,4-7; Lk 1,26-28
Anyja vagyok én a szép szeretetnek
9. hétfő: Jón 1,1 - 2,1.11; Jón 2,2-8; Lk 10,25-37 - Elindult Jónás, hogy meneküljön az Úr elől
10. kedd: Jón 3,1-10; Zs 129; Lk 10,38-42 - Ninive lakói hittek Istennek, megtértek a rossz útról
11. szerda: Jón 4,1-11; Zs 85; Lk 11,1-4
Te szánod ezt a bokrot, én meg ne szánjam Ninivét, a nagy várost?
12. csütörtök: Mal 3,13-20a; Zs 1; Lk 11,5-13
Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence
13. péntek: Joel 1,13-15; 2,1-2; Zs 9,2-9; Lk 11,15-26
Jön az Úr napja, sötétség és ború napja az, közel van már!
14. szombat: Joel 4,12-21; Zs 96; Lk 11,27-28
Eresszétek neki a sarlót, mert megérett az aratnivaló
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
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