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HIRDETÉSEINK
Ma (holnap), Szent István királyunk ünnepe van, nálunk, Magyarországon a liturgiában is ez a meghatározó, az olvasmányok, könyörgések is erre koncentrálnak.
Kedden Szűz Máriára, mint a világ királynőjére, szerdán Limai
Szent Rózára, Dél-Amerika első szentjére emlékezünk. Csütörtökön Szent Bertalan apostolt, míg pénteken Kalazanci Szent
Józsefet, a Piarista Rend alapítóját ünnepeljük.
Szeptember közeledtével az iskolával kapcsolatos gondok kerülnek előtérbe. Mindszenty Katolikus Iskolánk bővítésével
kapcsolatosan jelezzük, hogy minden jószándékú igyekezet ellenére az építkezés csak szeptember vége felé fejeződik be. Ettől függetlenmül az iskolai oktatás annak rendje szerint megkezdődik, az iskola vezetőinek gondosságából.
Országos pénzadomány-gyűjtést hirdet – már csak augusztus
végéig – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az üldözött
közel-keleti keresztények megsegítésére. Adományainkat (ha
készpénz) az erre a célra létrehozott bankszámlára fizethetjük
be bármelyik CIB-bankfiókban, illetve felajánlásunkat teljesíthetjük elektronikus úton, átutalással is. A bankszámla tulajdonosa és száma: Magyar Katolikus Püspöki Konferencia,
11100104-18181490-14000003. Előre is köszönünk minden
adományt!

Az elmúlt héten a keresztség szentségében részesült:
Bruckner Zoltán Benjamin

Az elmúlt héten eltemetett halottaink:
Somogyi Imréné Margit
Kulin Ágnes

Lakatos Lajos

Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik! És az örök világosság fényeskedjék nekik!

A budaörsi
Nepomuki Szent János Plébánia
Vasárnapi Értesítője
Szent István király,
Magyarország Fővédőszentje
Útravaló az évközi idő 20. hetére
2017. augusztus 20.
OLVASMÁNY
Péld 4, 10-15. 18-27
A bölcsességi irodalom kedvelt témája volt az egyenes út, az igazság útja,
amely az élethez vezet. Aki ezen az úton jár, megtalálja Isten gondviselését
és nem botlik meg. Úgy érzi magát, mint aki hajnalban indult el és maga
előtt látja a nappal közeledését. A gonoszok útja ellenben a sötétségbe vezet.
Hallgasd meg, fiam, fogadd el szavaimat, akkor megsokasodnak életed esztendei. Megmutatom neked a bölcsesség útját, egyenes lesz az
út, amelyen vezetlek.
Semmi sem gátolja lépteidet, amikor jársz, és ha gyorsan szaladsz,
akkor sem botlasz meg. Tartsd meg intelmemet, ne tágíts tőle! Őrizd
meg, hiszen ez a te életed! Ne lépj a gonoszok ösvényére, és a gonosztevők útján ne járj! Hagyd el s ne menj rajta tovább, kanyarodj el
tőle, úgy folytasd utadat!
Az igaz ember útja olyan, mint a hajnal pirkadása, amely egyre világosabb, míg fényes nappal nem lesz. A gonoszok útja olyan, mint a
sötét éjszaka, maguk sem tudják, miben botlanak meg.
Fiam, figyelj szavaimra, nyisd ki füledet a beszédeimre! Ne téveszd
el őket soha a szemed elől, és őrizd meg a szíved közepében! Mert
élet annak, aki megleli őket, gyógyulás az egész testének.
Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet.
Tartsd távol magadtól a száj hamisságát, távolítsd el az ajkak álnokságát! Egyenest előre nézzen a szemed, legyen egyenes a szemed pillantása.

Egyengess sima utat a lábadnak, legyenek biztosak mind az útjaid.
Se jobbra, se balra ne térj le az útról, és a gonosztól tartsd távol a lábad.
VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Légy áldott, Szent István király!

65, 1--2. 8. 9 és 16. 17

SZENTLECKE
Ef 4, 17-24
Az Újszövetség is ismeri a két út lehetőségét, de más szavakkal fejezi ki. A
helyes út a világosság fiainak, Isten gyermekeinek, a lelki embereknek az
útja, akik a világosság tetteit hajtják végre s a lélek gyümölcseit tapasztalják
meg: az igazságosságot, jóságot s azt, ami kedves az Úr szemében. Ezzel
szemben állnak a sötétség cselekedetei. A keresztény hívő a keresztségben
magára öltötte Krisztust, azért őt kell követnie.
Testvéreim! Azt mondom nektek, sőt figyelmeztetlek titeket az Úrban: Ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiábavalóságokon jártatják az eszüket. Elméjükre sötétség borult, elidegenedtek az istenes
élettől tudatlanságukban, amely szívük megátalkodottságának következménye. Lelkileg eltompulva kicsapongásra adták magukat, és
kapzsiságból mindenféle ocsmányságot művelnek.
Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztustól, ha valóban őrá hallgattok,
és megtanultátok, hogy az igazság Jézusban van. Tehát eddigi életmódotokkal ellentétben vessétek le a régi embert, akit a csalóka vágyakozások romlásba döntenek. Újuljatok meg lélekben és érzéseitekben! Öltsétek magatokra az újembert, aki Istenhez hasonló, igaz és
valóban szent teremtmény.
EVANGÉLIUM
Mt 7, 24-29
Az életmulandósága láttán a hívő embernek is fel kell tennie a kérdést, hogy
minek van maradandó értéke, mihez köthetjük sorsunkat. Aki Krisztus tanítását követi és ahhoz méri lelkületét, az megtalálja jövőjét, az örök életet Sőt
már itt a földön helyt tud állni a kísértések viharában, s az ítéleten sem inog
meg. Az evangéliumnak az a hatása is megvan, hogy nemcsak reményt ad a
jövőre, hanem tartalommal tölti ki az életet. A hegyi beszéd követésében
megtaláljuk az élet értelmét.

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez
hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár,
süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert
sziklára épült.
Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt, és
nagy romhalmaz lett belőle.
Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az
írástudók.

Szent István király imája
A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben,
s hogyan kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam,
s az alázatosság színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni,
s hogyan kell féktelen erővel egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet,
s alázatosan megadjam magam a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek,
s hideg mosolyra, ha jogtalan dicsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak,
s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam,
s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindig, amit nagyon kérek.
Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd
soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék,
nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád,
hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád! Ámen!

