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Hétfőn este ½ 7-kor a felnőttek részére lesz katekézis az iskolában.
Mindenkit szeretettel várunk.
Április 20.-án pénteken este 8 órától gitáros Szentségimádást tartunk
közösségeink közreműködésével. Mindenkit szeretettel várunk.
Egyházmegyei gyűjtés lesz jövő vasárnap az Egyházmegye főbúcsújáró helye, a Bodajki Kegytemplom javára, melyen nagy restaurálási
munkákat kell végezni. Kérjük a hívek készséges adományait.
Április 22-én, a Föld napján a katolikus Naphimnusz Teremtésvédelmi
Egyesület itt, Budaörsön tart egy nyitott összejövetelt. A fél 11-es szentmise
után a templomkertben kezdik közös délutánjukat amire plébániánk teremtésvédelem iránt érdeklődő tagjait, például az teremtésvédelmi öko-körben részt
vett testvéreket is szeretettel várják, elsősorban fél 1-től, de akár már korábban
is. A programban különböző témákról folyó beszélgetés és a végén a Kőhegyre
tartó séta szerepel szakavatott vezetéssel. Aki rögtön a fél 11-es szentmise után
csatlakozna, azt közös ebédre is hívják, kérve, hogy hozzanak magukkal nem
túlcsomagolt, lehetőleg helyi eredetű ennivalót, amit megosztanak a többiekkel,
valamint saját evőeszközt, poharat. Gondoljunk erre úgy is, mint a szokásostól
eltérő találkozási lehetőségre egymással, rendhagyó tartalmú beszélgetésre,
különleges kóstolóra egymás konyhájából!
A középiskolásokból és egyetemistákból álló katolikus Antióchia közösség két éve működik Budaörsön, 30-nál is több lelkes taggal. Aki 16-24 év
közötti, még nem házas fiatal, szereti a gitáros énekeket, szívesen beszélget
kortársaival az élet nagy kérdéseiről, és csatlakozni szeretne hozzájuk, azt várják az április 27-én pénteken este kezdődő ünnepi hétvégéjükre! Kérdéseitekkel, jelentkezésetekkel keressétek Lipódi Jankát (janka.lipodi@gmail.com)
+36 20 2738174 vagy Fejér Andrist fejer2001andras@gmail.com) +36 20
396 4567. Az idősebbektől szívesen fogadnak imát, süteményt, szállást, valamint az étkeztetéshez tevőleges segítséget. Az ilyen felajánlásokkal Papp Zoltánt (pappzoli1968@gmail.com, +36-30-4209262) kérjük keresni.
Itt is jelezzük, hogy az áprilisban esedékes német nyelvű szentmisét
április 22-én ½ 11-kor tartjuk.
Már jelezzük, hogy május 5-én, szombati napon országos Mindszentyzarándoklat lesz az Esztergomi Bazilikába, ahol az ünnepi szentmise ½ 11-kor
kezdődik. Mindenkit szívesen biztatunk a zarándoklatba való bekapcsolódásra.
Szívesen közvetítjük a püspök atya kérését, hogy akik papi szolgálatra
éreznek hivatást, jelentkezzenek a Plébánián keresztül az Egyházmegyei Hivatalhoz június 15-ig. Ezzel kapcsolatos tájékoztatást a Plébánián kaphatnak.
Csak örülnénk, ha bárkinek is segítségére lehetnénk ebben az ügyben.
Glória kegytárgyboltunk szívesen várja a vásárlókat, érdeklődőket.
Hétfőn a lourdes-i látnokra, Soubirous Szent Bernadettre emlékezünk.
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OLVASMÁNY
ApCsel 3, 13-15. 17-19
Jézus csodatevő hatalmával igazolta tanítványait, elsősorban Pétert. Ő
azonban nem keresi saját dicsőségét, hanem csak azt, hogy Jézus feltámadásáról tanúságot tegyen. A zsidók előtt a legjobb bizonyíték annak kimutatása
volt, hogy Jézus halála és feltámadása a jövendölések szerint ment végbe.
Ezért mondja Péter, hogy ,,atyáink Istene” támasztotta fel. Jézus feltámadása egyébként jel is, amely megtérésre szólít fel, hiszen igazolódott benne,
hogy van örök élet.
Azokban a napokban Péter így beszélt a néphez: Ábrahám, Izsák és
Jákob Istene, atyáink Istene megdicsőítette Szolgáját, Jézust, akit ti
kiszolgáltattatok és megtagadtatok Pilátus színe előtt, noha ő úgy
határozott, hogy szabadon bocsátja. Ti azonban megtagadtátok a
Szentet és az Igazat, és Pilátust arra kértétek, hogy a gyilkosnak kegyelmezzen, az élet Fejedelmét pedig megöltétek. Isten azonban feltámasztotta őt a halálból, és ennek mi tanúi vagyunk. Tudom, testvérek, hogy csak tudatlanságból cselekedtétek, amit tettetek, ahogy vezetőitek is. Isten azonban így teljesítette be, amit minden prófétájának
szájával hirdetett: hogy az ő Fölkentjének szenvednie kell. Tartsatok
hát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy bűneitek bocsánatot nyerjenek.
VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Ragyogtasd ránk, Uram, * arcod fényességét!
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SZENTLECKE
1 Jn 2, 1-5a
A keresztények számára mindig vigasztaló tudat, hogy Krisztus engesztelő
áldozat lett és közbenjárását folytatja a mennyben. Az Egyház ezt az igazságot képviseli a világ előtt is. A megszentelődés lehetséges, mert megkapjuk
hozzá a kegyelmet. De az is következik belőle, hogy az üdvösség útja csak

Krisztus követése lehet. Aki nem tartja meg parancsait, az nem veszi komolyan közbenjárói szerepét.
Gyermekeim! Ezeket azért írom, hogy ne kövessetek el bűnt. De ha
valaki bűnbe esik, van szószólónk az Atyánál: Jézus Krisztus, az Igaz.
Ő az engesztelő áldozat bűneinkért, nemcsak a mieinkért, hanem az
egész világ bűneiért is. Abból tudjuk meg, hogy megismertük, ha
megtartjuk parancsait. Aki azt mondja: ,,ismerem”, de parancsait
nem tartja meg, az hazudik, és nincs meg benne az igazság. De aki
megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.
EVANGÉLIUM
Lk 24, 35-48
A tanítványok először csak arról értesültek, hogy a sír üres. Ez önmagában
még nem győzte meg őket. A hithez természetfeletti jel és belső kegyelem
szükséges. Ezt kapták meg az emmauszi tanítványok. Az első jel a jövendölésekből leszűrt tanítás. Istennek megvolt a terve a Messiás szenvedésével,
hiszen az szolgáltatott elégtételt a világ bűneiért. A második jelet akkor adta,
amikor egy pillanatra megnyitotta szemüket, hogy felismerjék őt a kenyértörésnél. Ez részben megjelenés volt, részben kegyelmi megvilágosítás. A további össze, függéseket már az apostoloknál keresik.
Abban az időben: Az Emmauszból visszatért tanítványok beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel Jézust a kenyértöréskor.
Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük Jézus, és
köszöntötte őket: ,,Békesség nektek!” Ijedtükben és félelmükben azt
vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk: ,,Miért ijedtetek meg, és miért támad kétely a szívetekben? Nézzétek meg kezemet és lábamat! Én vagyok. Tapintsatok meg és lássátok! A szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van.” Ezután
megmutatta nekik a kezét és a lábát.
De örömükben még mindig nem mertek hinni, és csodálkoztak. Ezért
így szólt hozzájuk: ,,Van itt valami ennivalótok?” Adtak neki egy
darab sült halat. Fogta és a szemük láttára evett belőle. Aztán így
szólt hozzájuk: ,,Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a
prófétákban és a zsoltárokban írtak.” Ekkor megnyitotta értelmüket,
hogy megértsék az Írásokat. Majd így folytatta: ,,Meg van írva, hogy

a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek. Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét.”
Monstrancia
A budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szervezői
pályázatot írtak ki a kongresszus
reprezentatív
monstranciájának
művészi elkészítésére.
A monstrancia, magyar elnevezéssel szentségmutató, a római
katolikus liturgiában az Oltáriszentség ünnepélyes megmutatására szolgáló
liturgikus edény, amelyben csiszolt kristályon vagy üvegen keresztül látható egy holdsarló alakú tartóba fogott nagy szentostya. Az első monstrancia Úrnapja (Krisztus Szentséges Teste és Vére) ünnepének elrendelése, 1264 után került használatba, az úrnapi körmenetnél. Azóta is ünnepélyes szentségkitételkor (szentségimádás) vagy körmenet alkalmával használunk monstranciát.
Az ötvösművészek kezdetben torony formájú monstranciákat készítettek.
A 17. századtól a monstrancia lángoló sugarú Nap formát öltött, amely a
fényességet és a méltóságot jelképezi. Különösen nemes és a legfinomabban
megmunkált anyaga is (az istenség jelképei: arany, ezüst, aranyozott réz,
drágakövek, gyöngyök stb.) az Oltáriszentség iránti tiszteletet fejezi ki.
A 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szenségmutatója speciális lesz egy „szokásos” templomi monstranciához képest (az
1938-as kongresszusra készült szentségmutatóhoz hasonlóan). A pályázat
kiírásának megfelelően két részből kell, hogy álljon. Vagy egy külső befoglaló részből és egy kivehető kisebb, kézzel könnyebben felmutatható belső
részből; vagy egy lábazatból és egy felépítményből, mely majd a 18,5 cm
átmérőjű ostyát befogadja. A műalkotás teljes magassága 140-150 cm lesz.
Az Eucharisztiában Krisztus teste és vére valóságosan jelen van, s benne
részesedve a hívő megszentelődik, lelki táplálékot kap – a szentáldozás
mellett – szentségimádás alkalmával is, amikor Krisztus önmagát ajándékozó szeretete sugárzik az imádkozóra. Minden monstrancia szép, akár
díszesebb, akár egyszerűbb. Ám nem a felhasznált nemes anyagok vagy a
készítő művészi munkája teszi széppé, hanem a rendeltetése: magába fogadja és őrzi Istent, emberi létünk és lényegünk forrását és végső célját.

