-

-

-

-

-

-

HIRDETÉSEINK
A Kőhegyi-kápolnánk búcsúját szeptember 9-én, jövő szombaton
tartjuk. Ezzel kapcsolatban kérjük, hogy a Templom melletti téren
gyülekezzenek a kedves hívek, akik ebbe a szép ünnepbe bekapcsolódunk, és 9 órakor indulunk ünnepi felvonulással a Kőhegyre, ahol
10 órakor lesz az ünnepi szentmise, melyet dr. Szederkényi Károly
prépost úr, Budapest-gazdagréti plébános, volt káplánunk celebrál.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk, és szeretnénk, ha minden
budaörsi ezt az ünnepet sajátosan is magáénak érezné, így szívesebben kapcsolódna imádkozó, szép közösségünkbe.
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.
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 1013 óráig. Készségesen várják a vásárlókat és az érdeklődőket.
Templomunk Siloe-közössége szeretettel vár minden hívőt kedden
este 8 órára szentségimádásra a templomba, ahol közbenjáró ima kérésére is lesz lehetőség.
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.
Kedden Szent Kalkuttai Teréz anyára, csütörtökön a kassai vértanúkra, míg pénteken Kisboldogasszonyra emlékezünk, ezen a napon
csak este lesz szentmise.

Az elmúlt héten a keresztség szentségében részesültek:
Cservölgyi Filemon
Prépost Marcell
Lendvai Dániel
Nobilis Anna Léna
Az elmúlt héten házasságot kötöttek:
Gólya Zsolt – Illés Vanessa Matrina
Sokolowski Márk – Lázár Nóra
Szaniszló Dániel – Joósz Júlia
Az elmúlt héten eltemetett halottaink:
Éhn József
Németh József
Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik! És az örök világosság fényeskedjék nekik!

A budaörsi
Nepomuki Szent János Plébánia
Vasárnapi Értesítője
Útravaló az évközi idő 22. hetére
2017. szeptember 3.
OLVASMÁNY
Jer 20, 7-9
Jeremiás nehéz időben kapta prófétai meghívását. Az ellenség ostromolta
a várost és neki a vezető emberek és a háborús párt ellen kellett beszélnie.
Ezért árulónak bélyegezték, fenyegették és életére törtek. Panasza ilyen
helyzetben tör elő. Mégis úgy érzi, hogy Isten szava erősebb, s neki
engedelmeskednie kell. Az belülről égeti és hatja át, hogy kitartson
küldetése mellett. Isten tud áldozatot követelni, de meg is tud erősíteni.
Jeremiás próféta így panaszkodik a szenvedések idején:
„Rászedtél, Uram! S én hagytam, hogy rászedj. Erősebb voltál
nálam és legyőztél. Nevetségessé váltam napról napra: aki csak
lát, mind kicsúfol. Akárhányszor csak beszélek, azt kell
kiáltanom, azt kell hirdetnem: „Erőszak! Romlás!” Az Úr szava
így mindennap gyalázatomra vált és csúfságomra. Már azt
gondoltam: nem törődöm vele, és nem beszélek többé nevében.
De ilyenkor mintha perzselő tűz gyúlt volna szívemben, és átjárta
minden csontomat. S ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak,
belefáradtam és nem tudtam elviselni.”
VÁLASZOS ZSOLTÁR 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9
Válasz: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem.
SZENTLECKE
Róm 12, 1-2
Az apostol a Római levél befejező részében erkölcsi intelmeket ad.
Legfontosabbnak tartja a teljes meghódolást Isten előtt. A hívő ember
úgy alakuljon át, hogy élete egészen Isten szolgálata legyen. Ezt fejezi ki
a hasonlat, hogy testüket adják oda Istennek tetsző áldozatul. Ehhez
tudni kell elszakadni a világ csábításaitól és figyelni Isten akaratára.

Testvéreim! Isten irgalmára kérlek benneteket: Adjátok testeteket
élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Legyen ez a ti értelmetek
hódolata! Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban
megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata,
mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes!
EVANGÉLIUM
Mt 16, 21-27
Jézus elsősorban apostolai előtt akarta tisztázni messiási küldetését. Ő
nem földi uralkodó lesz, hanem rendezi kapcsolatunkat Istennel, s
küldetéséért vállalja a vértanúságot is. Saját népe fogja megtagadni és
elvetni. Még Péter is emberi módon gondolkodik, azért érthetetlen előtte
Krisztus szándéka. Ezért kapja a megbélyegzést, hogy sátán, azaz
ellenség, aki szemben áll Isten tervével. Az evangélista ide kapcsolta
azokat a szavakat is, amelyeket Jézus saját követéséről mondott. Aki
tanítványa akar lenni, annak vele együtt tudni kell vállalni az áldozatot.
Abban az időben:
Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki
Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől,
főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de a harmadik napon
feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt, és óva intette: „Isten
ments, Uram! Ez nem történhet veled!” Mire ő Péterhez fordult:
„Távozz tőlem, sátán! Botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére
van gondod, hanem az emberekére!”
Azután így szólt tanítványaihoz: „Ha valaki követni akar engem,
tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert
mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; és aki
énértem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az
embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt
szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért?
Az Emberfia pedig el fog jönni Atyjának dicsőségében, angyalai
kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint.”
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Az Eucharisztia a szeretet szentsége
Szentmise, átlényegülés, valóságos jelenlét (1.)
- részlet Szabó Ferenc SJ írásából Az Eucharisztia a hit misztériuma: „Íme, hitünk szent titka” – mondja a pap az átváltoztatás
után. Ezt a minden elképzelésünket felülmúló
misztériumot csak hittel lehet elfogadni.
II. János Pál pápa Ecclesia de Eucharistia kezdetű dokumentumában
ezeket írta: „Krisztus – föltámadással megkoronázott – áldozatának
szentségi megjelenítése a szentmisében egész különleges jelenlét, melyet (VI. Pál pápa szavai szerint) nem azért mondunk valóságosnak,
hogy tagadjuk a többi jelenlét valós voltát, hanem hogy kiemeljük a
szubsztanciális /lényegi/ jelenlétet, melynek erejéből Krisztus, az IstenEmber teljes valójában jelen van.” S hogy a Tridenti Zsinat örök érvényű tanítását idézzük: „A kenyér és a bor konszekrálásával a kenyér
egész szubsztanciája /lényege/ Krisztus, a mi Urunk testének szubsztanciájává, és a bor egész szubsztanciája az ő Vérének szubsztanciájává
változik.”
A skolasztikus teológia az Eucharisztiára (átlényegülésre) az arisztotelészi metafizikát alkalmazta, amely szerint az „accidensek” a valóság
érzékelhető dimenzióját jelentik, a „szubsztancia” a szellemi értelem
által szemlélt metafizikai lényeget. Az átváltoztatás során ez a lényeg
változik, az „accidensek” (kenyér és bor jelei) nem. Ezzel a megkülönböztetéssel fejezték ki a szentségfogalomban rejlő feszültséget a tapasztalható jel (kenyér és bor) és a megjelölt valóság (Krisztus Teste és Vére)
között.
A 20. században a „relációs” gondolkodás teret hódít a szentségtanban, az eucharisztikus átlényegülés terén is. Eszerint a dolgok lényege
nem abban van, amik azok önmagukban, hanem azokból a kapcsolatokból, viszonyokból adódik, amelyekhez tartoznak. A kenyér és bor
színe (szimbóluma) alatt Krisztus önmagát adja, személyes kapcsolatba
lép a hívővel. Az Eucharisztiában összpontosul a világ: a Lélek erejében jelen levő feltámadt Krisztus, aki a teremtés és a megváltott emberiség Ura, mindent betölt, beteljesíti valamennyi teremtmény legmélyebb
létértelmét és legalapvetőbb létcélját. A kenyér és bor által szimbolizált
teremtett világ új viszonyba lép a dicsőséges Krisztussal, akit már nem
korlátoz a tér és az idő, és lehetővé teszi a hívő embereknek, hogy a
Szentlélektől táplált szeretet tüzében valóságosan eggyé forrjanak
Krisztussal az Atyaistenhez térő áldozati odaadás formájában.
(Forrás: http://hu.radiovaticana.va/news/tags/eucharisztia-a-szeretet-szentsége)

