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HIRDETÉSEK
2017. Június 4 – 18.
Pünkösdvasárnap
Szentháromság vasárnapja
jún.6.
jún.8.
jún.9.
jún. 10.

kedd
csütörtök
péntek
szombat

jún.11.

vasárnap

jún.13.
jún. 17.
jún. 18.

kedd
szombat
vasárnap

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

Kedves Testvérek!

a torbágyi Szűz Mária neve templom heti értesítője
Pünkösdvasárnap
Szentháromság vasárnapja

2017. június 4.
2017. június 11.

,,Vegyétek a Szentlelket! Akiknek megbocsátjátok bűneiket,
bocsánatot nyernek; akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei
megmaradnak.’’(Jn 20, 22-23)

Készülünk a június 18-i úrnapi sátrak és virágszőnyeg készítésére. A sátrak
díszítését plébániánk családjai/közösségei veszik át. Továbbra is várjuk a
segítők jelentkezését a sekrestyében!
Vasárnap reggel 06.00-tól kezdődik a templom körüli virágszőnyeg díszítése.
Az egész útvonal kisebb szakaszokra lesz bontva, amelyek díszítését közösségek
vagy családok vállalhatják. Ötletadó vázlatokkal készülünk a helyszínen.
Kérjük, hogy aki tud virágszirmot hozzon magával. A színenként gyűjtött
virágszirmokat az ünnep előtti nap be lehet hozni a plébániára. Idősebb
testvéreinkhez házhoz megyünk a virágokért, ezért Tőlük telefonszámot/címet
is kérünk szépen. (információk: Horváth-Dori Gabriella 0630/6466261).
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 1900-0200 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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El Greco: Pünkösd, 1610

Templomi közösségünk minden tagjának áldott
pünkösdöt kívánunk!
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Nagy Kornélia: A Szentlélek hívása
Nélküled csak könyv a Bibliánk:
Talán szebb, különb, mint sok másik,
De Igévé tüzedtől válik.
Nélküled Jézus ember volt csak
És holtak maradnak a holtak,
De ha tüzed betölthet minket,
Megvilágítja értelmünket,
Látjuk Benne a Fiú- Istent.
Ki értünk odaadott mindent,
S legyőzve halált, bűnt és átkot,
Megváltotta a holt világot,
Hogy aki Megváltónak vallja,
Vele éljen, Ő úgy akarja.
S mi boldog tanúk, valljuk, éljük,
Mert üzenetét már jól értjük…
Jöjj Szentlélek, áradj ki reánk!

„Az Úrnak lelke betölti a földkerekséget, és aki egybefogja a
mindenséget, tud minden szóról, alleluja.”
(Pünkösdvasárnapi Introitus)

Pünkösd egy új templom falai között (Új Ember, 1959. május 24.)
Szép ünnep volt Pünkösdvasárnap a Vecsés-Andrássy-telep híveinek. A
templom építkezése 1949–56 között szünetelt s csak a hívek rendkívüli
áldozata tette lehetővé, hogy a falak fölépüljenek, s a templom tető alá
kerüljön. Végeérhetetlenül lehetne sorolnunk e nagyszerű áldozatosság
példáit, de elég talán csak egyet említenünk. Az egyik hívő
felajánlásának hiányzó összegét a Vöröskeresztnek nyújtott véradás
díjából pótolta. Tette jelképes erővel világítja meg a telep valamennyi
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„Áldott legyen az Atyaisten, és Isten egyszülött
Fia, valamint a Szentlélek, mert irgalmasságot
gyakorolt velünk.”
(Szentháromság vasárnapi introitus)

El Greco: Szentháromság, 1577
A hét liturgiája:
4. vasárnap: PÜNKÖSDVASÁRNAP
ApCsel 2,1-11; Zs 103; 1Kor 12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23
Megteltek mind Szentlélekkel
5. hétfő: SZENT BONIFÁC
Tób 1,3; 2,1-8a; Zs 111; Mk 12,1-12 - Tóbiás jobban félte az Istent, mint a királyt
6. kedd: Tób 2,9-14; Zs 111; Mk 12,13-17
Tóbiás nem fakadt ki az Isten ellen, mikor a vakság sújtotta
7. szerda: Tób 3,1-11a.16-17a; Zs 24; Mk 12,18-27
Mindkét könyörgés meghallgatásra talált Isten színe előtt
8. csütörtök: Tób 6,10-11a; 7,1.9-17. 8,4-10; Zs 127; Mk 12,28b-34
Ábrahám Istene kössön össze benneteket, és teljesítse áldását rajtatok
9. péntek: Tób 11,5-17; Zs 145; Mk 12,35-37 - Megfenyített az Isten, de meg is könyörül rajtam
10. szombat: Tób 12,1.5-15.20; Tób 13,2-8; Mk 12,38-44
Áldjátok az Istent, és hirdessétek minden csodatettét
11. vasárnap: SZENTHÁROMSÁGVASÁRNAP (főünnep)
Kiv 34,4b-6.8-9; Dán 3,52-56; 2Kor 13,11-13; Jn 3,16-18
Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten
12. hétfő: 2Kor 1,1-7; Zs 33; Mt 5,1-12
Isten vigasztal meg minket, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat
13. kedd: PÁDUAI SZENT ANTAL
2Kor 1,18-22; Zs 118,129-135; Mt 5,13-16
Isten pecsétjével eljegyzett, és a Lélek zálogát adta szívünkbe
14. szerda: 2Kor 3,4-11; Zs 98; Mt 5,17-19
Az Újszövetség szolgái lettünk: nem a betűé, hanem a Léleké
15. csütörtök: ÁRPÁDHÁZI BOLDOG JOLÁN
2Kor 3,15 - 4,1.3-6; Zs 84; Mt 5,20-26 - Isten világosságot támasztott a mi szívünkbe is
16. péntek: 2Kor4,7-15; Zs 115; Mt 5,27-32
Aki az Úr Jézust föltámasztotta, Jézussal minket is föltámaszt
17. szombat: 2Kor 5,14-21; Zs 102; Mt 5,33-37
Ne magunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és föltámadt
18. vasárnap: ÚRNAPJA (főünnep)
MTörv 8,2-3.14b-16a; Zs 147; 1Kor 10,16-17; Jn 6,51-58
Mannával táplált az Úr, amelyet nem ismertél
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Az egyházi hozzájárulást be lehet fizetni a mellékelt postai csekken, vagy
indítható átutalás a plébánia bankszámlájára:
CIB Bank Zrt.: 10702105-47520503-51100005
Kérjük, minden esetben adja meg a közleményben nevét és címét.
Isten áldása kísérje mindazokat, akik életükkel, adományaikkal és
munkájukkal segítik Isten dicsőségének és embertársaink üdvösségének
szolgálatát!
Biatorbágy, 2017. május 15.
Bohn István
plébános, adminisztrátor

Fekete Péter
képviselő-testület világi elnöke

„Örvendjetek és tökéletesedjetek! Buzdítsátok egymást, éljetek
egyetértésben és békében! Akkor veletek lesz a szeretet és a béke
Istene." (2 Kor 13, 11)

Bencző Annamária: Szentháromság Istenhez
Lelkem Benned megpihen,
Szívem Érted harcol,
Utam vezesd szüntelen,
Kezem bátran markold!

Minden szívben Te vagy
Az apró szeretet,
Értünk folyik e harc,
De nélküled elveszett.

Híven követni Téged
A legnagyobb feladat,
De az ördög fél Tetőled,
Védelmed nekem add!

Bátran lépek előre,
Mert előttem Te haladsz,
Szívem adom kezedbe,
Hogy engem el ne hagyj.

Jézus Krisztus kérlek,
Tarts meg magad mellett,
Jó Uram, Istenem,
Vezess te: Szentlélek!
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adományozójának templomépítő hitét. Az ünnepélyes szentmisét
Várkonyi Imre prépost, az Actio Catholica országos igazgatója mutatta
be nagy papi segédlettel. Mise közben ő mondotta a szentbeszédet is. Az
ünnepélyes szentmisén a segédkezők között jelen volt dr. Radó Polikárp
akadémiai tanár is. A fényes asszisztencia kíséretében érkező főpapot a
templom kapujában virágcsokros kislányok és a vecsési egyházközség
világi elnöke köszöntötte. Az üdvözlések elhangzása után a celebráns a
hatalmas templomhajót zsúfolásig megtöltő hívek sorfala közt vonult az
oltárhoz és kezdetét vette az ünnepélyes szentmise.
Az országos igazgató szentbeszédében azt emelte ki, hogy a
Szentlélek Úristen eljövetele vihar és tűz. Vihar, amely elseper minden
értéktelent, minden kétséget, minden sötétséget az emberből, s amely
világosságot gyújt az emberi lélekben. Felnyitja az emberi szemet, hogy
ne csak alkotni tudjon, hanem valóban boldog legyen és az Isten útján
tudjon járni. Szent Pál a galatabeliekhez írt levelében leírja, hogy az
emberi lélek a Szentlélek vihara és tüze nélkül csak mire képes. Azt
mondja az apostol: „Lélek szerint éljetek, akkor nem fogjátok teljesíteni
a test kívánságait. A test a lélek ellen tusakodik, a lélek pedig a test
ellen…”
Tűz a Szentlélek Isten eljövetele. Az isteni szeretet az ember lelkét
feltüzesíti, hogy ne csak szájjal, de tettekkel is szeresse az Istent. Erre
kell a Szentlélek tüze és ezt kapták az apostolok Pünkösd ünnepén.
Azóta jár körül és tüzesíti a mi lelkünket is a nagy parancsban: a
felebaráti szeretetben.
A vecsési templom valóban a vecsésieké, s minden téglája
valóságosan őrzi az építők keze nyomát. Falai még csupaszon állnak, de
már ezeket a csupasz falakat is a szeretet, az odaadás láthatatlan,
megható freskói népesítik be. És nem zavaró a sarokban álló hatalmas
vaskályha, sem a burkolat nélküli mennyezet. Aki itt térdepelhet, nem
azt látja, hogy félig kész templomban van, hanem valamiképp az alkotó
szeretet műhelyében érzi magát.
Az új vecsési templomot a hit és a szeretet emelte s ennek a hitnek
és szeretetnek a jelenléte a templomlátogató legszebb és
legmaradandóbb élménye.
Pilinszky János
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[…]Te húsvét szent titkát azzal tetted teljessé, hogy ezen a napon
elküldted a Szentlelket azoknak, – akiket az egyszülött Fiaddal való
közösség Révén gyermekeiddé fogadtál. A Szentlélek pünkösdkor, az
Egyház születése napján minden népre kiárasztotta az istenismeret
fényét, – és a sok különböző nyelvű Embert az egy közös hit
megvallásában egyesítette.[…]
(részlet a pünkösdvasárnapi prefációból)

Imádságos élet
Maradj velem!
Jöjj, Szentlélek, válaszd testemet templomoddá! Jöjj, és maradj velem
mindenkor! Tölts el bensőséges szeretettel Jézus Legszentebb Szíve
iránt, hogy teljes szívemmel, egész lelkemmel, minden érzületemmel és
teljes erőmből szolgáljak neki. Neked ajándékozom testem és lelkem
összes képességeit. Uralkodj minden szenvedélyemen, érzelmemen és
indulatomon! Vedd el értelmemet és akaratomat, emlékezetemet és
fantáziámat! Ó, Szeretet Lelke, tölts el bőségesen hatékony
kegyelmeiddel! Öntsd belém erényeid teljességét, növeld hitemet,
erősítsd reményemet, gyarapítsd bizalmamat, és gyullaszd fel
szeretetemet! Árassz el hét ajándékod, gyümölcseid és boldogságaid
bőségével! Legszentebb Szentháromság, lelkem legyen a szentélyed!
Ámen.
(XII. Pius pápa)

Corrado Gianquit: Szentlélek
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Kedves Testvérünk!
Köszönjük Önnek és családjának a 2016-ban fizetett egyházfenntartási
hozzájárulást, egyúttal ismertetjük egyházközségünk 2016. évi főbb
pénzügyi adatait:
BEVÉTELEK:
Egyházfenntartási hozzájárulás 4.697.000.-Ft
Perselypénz
3.818.400.-Ft
Stóladíjak
548.800.-Ft
Temető bevételek
1.609.740.-Ft
Telenor állomás bevétele
2.800.000.-Ft
Pályázat, önkorm.támogatás 5.475.000.-Ft
KIADÁSOK:
Templom fenntartás
Plébánia fenntartás
Temető fenntartás
Költségtérítések
Egyéb kiadások
Beruházások

1.021.724.-Ft
1.465.528.-Ft
512.307.-Ft
657.011.-Ft
2.769.202.-Ft
11.079.360.-Ft

Továbbított célgyűjtések: 826.040.-Ft.
Elsődleges feladatunkat, az evangelizáció küldetését az anyagi feltételek
biztosítása nélkül nehezen tudnánk teljesíteni. Egyházközségünk
képviselő-testülete a jövőben az életveszélyessé vált plébánia-udvari
támfal újraépítését, és a plébánia beomlással fenyegető, megsüllyedt
pincefödémének cseréjét, a plébánia kertje kerítésének pótlását tervezi.
A munkálatokra a tervek rendelkezésre állnak. 2017-ben is folytatódik
az oltárrestaurálás. Szükségessé válik a szentély padozatának
cseréje/átalakítása, és az orgona karbantartása. Testvéreink
egyházfenntartási hozzájárulását ezekre a beruházásokra tervezzük
fordítani.
A hozzájárulás mértéke a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
ajánlása szerint az önálló jövedelemmel rendelkezők éves nettó
jövedelmének 1 %-a.
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