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A már jelzett Mindszenty-gyalogos zarándoklatot ismételten hirdetjük, hogy programunkba beiktathassuk, mely szeptember 16-án,
szombaton lesz, a Budapest-Városmajori Templomtól Máriaremetére. Mindenkit szívesen buzdítunk a részvételre.
Hétfőn megkezdjük a katekézisek sorát, mégpedig első alkalommal
az ifjúság számára lesz, este ½ 7-kor a hittanteremben. Szeretettel
várjuk a 16 és 30 év közötti fiatalokat.
Templomi énekkarunk jövő kedden este 7 órakor a sekrestye feletti
hittanteremben megkezdi rendszeres énekkari próbáit. Szeretettel
hívja a hűséges tagjait, és ugyanakkor kéri, hogy akik szívesen bekapcsolódnának templomi szép munkájukba, azok ezt megtehetik
az énekkari próbákon.
A mai vasárnapon megkezdjük a rendszeres TAKI-s társasjátékunkat. A gyerekek elvihetik a megfelelő kérdéseket az ismert helyről.
Szívesen hirdetjük, hogy Glória Kegytárgyboltunk a nyári szünet
után híveink rendelkezésére áll. Mégpedig hétfőn, szerdán és pénteken 8-14 óráig, kedden és csütörtökön 14-17 óráig, és vasárnap
10-13 óráig. Készségesen várják a vásárlókat és az érdeklődőket.
Újra indul a Szent József Sportegyesület által szervezett női torna
minden korosztálynak hétfő délutánonként 5 órai kezdéssel. Az alkalmakat Németh-Novák Orsolya gyógytornász tartja. Az első alkalom szeptember 18-án lesz. Részletek a hirdetőtáblán.
A budakeszi Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium felvételi
előkészítőt hirdet a következő iskolaévre. Részleteit a hirdetőtáblán
olvashatjuk.
Kedden van a Szűzanya névünnepe, szerdán Aranyszájú Szent Jánosra, csütörtökön a Szent Kereszt felmagasztalására, pénteken a
Fájdalmas Szűzanyára, szombaton Szent Kornél és Ciprián vértanúkra emlékezünk.

Az elmúlt héten a keresztség szentségében részesült:
Klapcsik Máté
Albóczi Julianna
Albóczi Ádám
Az elmúlt héten eltemetett halottaink:
Csáreczki Dénesné Ilona
Nagy Gyula
Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik! És az örök világosság fényeskedjék nekik!
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2017. szeptember 10.
OLVASMÁNY
Ez 33, 7-10
Isten a prófétát a nép üdvössége érdekében küldi. Szerepe közvetítés Isten
és ember között. Engedelmeskednie kell Istennek, s ugyanakkor felelős a
népért. Figyelmeztetni kell őket bűneikre, mert ha elmulasztja, úgy tűnik, mintha jóváhagyná azokat. Küldetésének ez a nehéz oldala. Sokan
azért fordulnak ellene, mert szava kellemetlen számukra. Ezért neki is
szüksége volt arra, hogy Isten felhívja a kitartásra.
Az Úr ezt a szózatot intézte Ezekiel prófétához:
,,Emberfia, őrnek állítottalak Izrael háza mellé, hogy halld számból szavaimat és közvetítsd üzeneteimet. Ha azt mondom az istentelennek: »Istentelen, meg kell halnod,« és te nem teszel semmit, hogy az istentelent visszatérítsd útjáról, az istentelen meghal
ugyan vétke miatt, de vérét tőled kérem számon. Ha ellenben
meginted az istentelent, hogy hagyjon fel életmódjával és térjen
meg, de nem tér le útjáról, meghal ugyan gonoszsága miatt, de te
megmented életedet.”
VÁLASZOS ZSOLTÁR 94, 1-2. 6-7. 8-9
Válasz: Bár hallgatnátok ma Isten szavára * „Népem ne légy
kemény szívű”.
SZENTLECKE
Róm 13, 8-10
Krisztus főparancsolattá tette a szeretetet. Az apostol itt arra mutat rá,
hogy az emberek iránti kötelességünk indítéka már nem az, hogy ,,írva
van”, ,,ez a törvény”, hanem a szeretetből fakadó magatartás. Krisztus
példát adott rá és megadja hozzá a kegyelmet, hogy az ő szeretetét közvetítsük az emberek felé. A keresztény egyéniség ott alakul ki, ahol a szeretetnek ilyen rendező szerepe van. A szeretet - a közhiedelemmel ellentétben - nem érzelem, hanem pozitív cselekedet, jóakarat.

Testvéreim! Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös
szeretettel! Mert aki a másikat szereti, teljesíti a többi parancsot is.
Hiszen a parancsok: ,,Ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, a másét
ne kívánd”, és ami egyéb parancs még van, ebben az egyben foglalható össze: ,,Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” A szeretet nem tesz rosszat felebarátjának, mert a törvény teljessége a
szeretet.
EVANGÉLIUM
Mt 18, 15-20
Az Egyházban nemcsak a hitet és a kegyelmi rendet kellett tisztázni,
hanem a közösség életét és az egymás iránt való felelősséget is. Krisztus
feltételezi, hogy lesz igazságtalanság és szeretetlenség, de a cél nem a
megtorlás, hanem a kiengesztelődés. A sértést, az igazságtalanságot
számon kérhetjük, de úgy, hogy a jóakarat ne szenvedjen kárt. Ha lehet,
akkor négyszemközt vagy két tanú jelenlétében, és csak végső esetben a
nyilvánosság elé vinni. Az Egyház azonban igazi közösség és védheti
belső békéjét, azért kizárhatja azokat, akik nem ismerik el a tekintély intézkedéseit. Az egyetértő közösség imájának külön ereje van.
Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz:
„Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négyszemközt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban
nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy »kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot«. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek
közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy
vámos.
Bizony mondom nektek: Amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is; és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a
mennyben is.
És bizony mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben
egyetértenek a földön és úgy kérik, megkapják azt mennyei
Atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”

Az Eucharisztia a szeretet szentsége
A szentmise, átlényegülés, valóságos jelenlét (2.)
- részlet Szabó Ferenc SJ írásából Krisztus szavai által az új értelmet és célt nyert
kenyérben és borban maga Krisztus van jelen velünk, érettünk, és újra szemünk elé tárja létének
értelmét: keresztjét, feltámadását. Azáltal, hogy
étel és ital formáját ölti, maga Krisztus hív bennünket asztalához, önmagát adja nekünk avégett, hogy mi is megnyíljunk, önmagunkat adjuk neki, és benne Atyjának és testvéreinknek.
Krisztus a szentmisében isteni teljhatalmával a megszentelt adományoknak új célt és értelmet ad, és ez a változás oly gyökeres, hogy az
adományok lényegét már nem nevezhetjük közönséges eledelnek, kenyérnek, bornak: az adományok lényege az általuk életáldozatát kifejező és bennünket ez áldozattal egyesítő Krisztus.
Az Oltáriszentségben a megtestesült, értünk meghalt és feltámadott,
és a mindenség eszkatológikus csúcspontjává és középpontjává emeltetett Istenfia, Krisztus van jelen. A világnak a Krisztusban való összpontosítását jelenti, elővételezi és mozdítja elő az Eucharisztia: a feltámadott Úr, akit már nem korlátoz tér és idő, aki ott van, működik és fejezi
ki magát, ahol és ahogyan kívánja: az oltárra tett adományokat saját
feltámadott Ómega-(végpont)-jellegű létvalóságába vonja oly módon,
hogy ő maga lesz, teljes istenemberi, megdicsőült létvalóságában, az
adományok létének alapja. Teljesen új és egyedülálló viszony alakul ki
az adományok és Krisztus között: ez a viszony hasonló ahhoz, amely
majd a világ végén fogja a mindenséget Krisztushoz kapcsolni.
Az Eucharisztia reláció-hálózat (személyes viszonyok) misztériuma
– írta Jean Mouroux teológus -, teljesen függ a húsvéti misztériumtól:
Krisztus Kereszthalálától és Feltámadásától, s megjeleníti Jézus Krisztus
megváltói tettét; ezt a megjelenítést Jézus Krisztus Teste és Vére, tehát
Jézus Krisztus személye valóságos jelenléte által valósítja meg; ezt a
misztériumot a kenyér és a bor rejtett átváltoztatása által eszközli. A
legcsekélyebb jel teszi jelenvalóvá a legfenségesebb misztériumot, mert
benne egymással összekapcsolódik ez a három: a valóságos áldozat, a
szimbolikus áldozat, az örök áldozat. Mert az Eucharisztiának köszönhető, hogy megvalósul – Isten Igéje által – Jézus Testének és Vérének
valóságos jelenléte, magának Jézusnak a jelenléte, és ezáltal az embereket megmentő és Istennel kiengesztelő Megváltás aktusának valóságos
jelenléte, és titokzatosan megkezdődik a Feltámadás világrendje.
(Forrás: http://hu.radiovaticana.va/news/tags/eucharisztia-a-szeretet-szentsége)

