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Zarándoklatokat hirdetünk:
- Plébániánkról jövő vasárnap, szeptember 24-én, Makkosmáriára
gyalogos zarándoklat indul a templomtérről reggel 9-kor.
- A fatimai jelenések 100. évfordulója alkalmából Katolikus Egyházunk országos zarándoklatot szervez október 13-14-re a Soroksári
Fatimai Szűzanya tiszteletére emelt templomban. Részletek a hirdetőtáblán.
- Szentek nyomában címmel egyházmegyei ifjúsági zarándoklat lesz
Mórról Bodajkra szeptember 29-30-án. Részletek a hirdetőtáblán.
- Nagymarosi őszi ifjúsági találkozó lesz a hagyományoknak megfelelően, október 7-én. Részletek a szórólapokon.
Hétfőn megkezdtük a katekézisek sorát, most hétfőn a felnőttek számára lesz, este ½ 7-kor katolikus iskolánkban. . Mindenkit szeretettel
várunk!
Templomi énekkarunk megkezdte rendszeres énekkari próbáit, kedd
esténként 7 órára várja a sekrestye feletti hittanteremben hűséges
tagjait és azokat, akik még szívesen bekapcsolódnának szép munkájukba.
Ezúttal szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik bármilyen formában közreműködtek a Kőhegyi búcsúnk megrendezésében és
imádságos jelenlétükkel segítettek széppé tenni ezt a napot.
Csütörtökön emlékezünk Szent Máté apostol-evangélistára, míg
szombaton Szent Pió atyára.
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A budaörsi
Nepomuki Szent János Plébánia
Vasárnapi Értesítője
Útravaló az évközi 24. hétre
2017. szeptember 17.
OLVASMÁNY
Sir 27, 30 -- 28, 7
A türelem és a megbocsátás gondolata már régen is követelmény volt a zsidó
népen belül. A megokolás az, hogy Isten megkívánja és mi magunk is
rászorulunk az ő irgalmára. Márpedig hogyan kérhetne valaki megbocsátást
Istentől, ha ő maga nem tud megbocsátani. Gondolnunk kell arra, hogy
egyszer mindnyájan Isten ítélőszéke elé kerülünk.
A düh és a harag egyaránt utálatos, csak az ragaszkodik hozzá, aki
bűnös. Aki bosszút áll, azon bosszút áll az Úr is, kemény számadást
tart vele bűneiért. Bocsáss meg a másik embernek, ha vétett,
imádkozzál, és neked is megbocsátják vétked. Aki más emberre
konokul haragszik, hogy keres Istennél gyógyulást magának? Aki
nem könyörül meg embertársán, a saját bűneiért hogyan imádkozik?
Jóllehet ő csak ember, kitart a haragban, és ugyanakkor bocsánatot
kér Istentől?! - hát az ő bűneiért ki ad elégtételt? Gondolj a végső
dolgokra, hagyd a gyűlölködést, gondolj halálodra, s tartsd meg a
parancsokat. Gondolj a törvényre, ne gyűlöld embertársadat, gondolj
az Istennel kötött szövetségre, s nézd el a sértést.
VÁLASZOS ZSOLTÁR
102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12
Válasz: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.
SZENTLECKE
Róm 14, 7-9
Isten mindnyájunkat külön-külön életre hívott, s kiválasztott, hogy már itt a
földön Isten Országát építsük, majd halálunk után részünk legyen a
Szentháromság szeretet-közösségében. Életünk középpontja ezért mindig
Jézus legyen, bármit teszünk, ne felejtsük: övé vagyunk életünkben és
halálunkban egyaránt.

Testvéreim! Egyikünk sem él csak önmagának, és egyikünk sem hal
meg csak önmagának. Amíg élünk, Istennek élünk, és ha meghalunk,
Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, mindig az
Úréi vagyunk. Krisztus ugyanis azért halt meg és azért támadt fel,
hogy mind a holtaknak, mind az élőknek Ura legyen.
EVANGÉLIUM
Mt 18, 21-35
Akik a régi törvényen nevelődtek, azoknak az igazságosság mértéke a
„szemet szemért” elv volt. Krisztus viszont azt mondja, az ő követője legyen
mindig megbocsátó, irgalmas, szeretettel teljes. A példabeszéd megvilágítja,
hogy Istennel szemben mindig több az elszámolnivalónk, mint az
emberekkel, s ő olyan mértékkel mér majd nekünk, ahogy mi mértünk
másoknak.
Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: ,,Uram,
ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki?
Talán hétszer?” Jézus így felelt: ,,Nem mondom, hogy hétszer, hanem
hetvenszer hétszer! A mennyek országa olyan, mint amikor egy
király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták
egyik adósát, aki tízezer talentummal tartozott. Mivel nem volt miből
megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a
gyermekeit, és mindenét, amije csak van, és így törlessze adósságát.
De a szolga leborult előtte és úgy kérlelte: »Légy türelmes irántam,
mindent megfizetek!« Az úr szíve megesett a szolgán: szabadon
bocsátotta őt, sőt még az adósságát is elengedte. A szolga kiment, és
találkozott egyik szolgatársával, aki neki száz dénárral tartozott.
Elkapta, és fojtogatni kezdte: »Add meg, amivel tartozol!«
Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte: »Légy türelmes irántam,
mindent megfizetek!« De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe
vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai látták a
történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az úr akkor magához
hivatta őt, és így szólt hozzá: »Te gonosz szolga! Amikor kérleltél, én
minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is
megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem
rajtad?« És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem

fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei Atyám is így tesz
veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a
testvérének!”
Az Eucharisztia a szeretet szentsége
Az Oltáriszentség imádása
- részlet Szabó Ferenc SJ írásából Krisztussal való találkozásunk elsősorban a szentmisén való részvétel, s a szentáldozás. Ennek meghosszabbítása, kiterjesztése a szentségimádás, az Oltáriszentség szemlélésekor végzett imádás, elmélkedés.
II. János Pál Ecclesia de Eucharistia kezdetű körlevelében írta: „Az Eucharisztia szentmisén kívüli tiszteletének fölbecsülhetetlen értéke van az Egyház életében. Ez a tisztelet szorosan kapcsolódik az
eucharisztikus áldozat ünnepléséhez. Krisztus jelenléte a szentmise után
megőrzött szent színek alatt – mely jelenlét mindaddig valóságos, amíg a
kenyér és a bor színe megmarad – az áldozat bemutatásából ered, és
a szentségi, illetve a lelki egyesülésre irányul. A lelkipásztorok feladata,
hogy személyes példájukkal is előmozdítsák a szentségimádást, különösen
a szentségkitételt és a szent színek alatt jelenlévő Krisztus imádását.”
XVI. Benedek pápa Sacramentum Caritatis kezdetű apostoli buzdításában foglalkozik a szentmise méltó bemutatásával és az Oltáriszentség imádásával, hogy fölébressze és erősítse a hívőkben az eucharisztikus hitet, növelje a szentmise iránti gondosságot és szorgalmazza a szentségimádást,
bátorítsa a testvéri szolidaritást a rászorulókkal. Idézzük Benedek pápát:
„Elsősorban arra szeretnék felszólítani, hogy a keresztény nép mélyítse el
az eucharisztikus misztérium, a liturgikus cselekmény és az Eucharisztiából
mint a szeretet Szentségéből fakadó új lelki szolgálat közötti kapcsolatot.”
A buzdítás kitér a szentmise és a szentségimádás belső kapcsolatára is.
XVI. Benedek pápa nagyon ajánlja az Egyház pásztorainak és Isten népének
mind a személyes, mind a közösségi szentségimádást. Az Oltáriszentség imádása körül kialakult kultuszt alátámasztja és magyarázza az a
tény, hogy az egyszer már átváltoztatott kenyér átváltoztatott állapotban
marad. Ezért őrizték meg régen az Eucharisztiát a betegek számára; tehát
nem dologi jelleget tartalmaz, hiszen a Feltámadott teljes Krisztus jelen van,
az Ő személyének szól az imádás.
(Forrás: http://hu.radiovaticana.va/news/tags/eucharisztia-a-szeretet-szentsége)

