HIRDETÉSEINK – honlap: brke.org
Hétfőn este ½ 7-kor a felnőttek részére lesz katekézis az iskolában.
Mindenkit szeretettel várunk.
Kiemelten hirdetjük, hogy Nepomuki Szent János, templomunk védőszentje búcsúnapját az alábbiak szerint ünnepeljük meg:
- Reggel 8-kor német nyelvű szentmise lesz Mindszenty Iskolánk részvételével.
- Este 6 órakor orgonahangverseny lesz a zirci Ciszterci Bazilika főorgonistájának közreműködésével, majd este 7 órakor ünnepi szentmisét tartunk védőszentünk tiszteletére, melynek celebránsa Hardy Titusz, a bencés rend középiskoláinak főigazgatója.
Az elmúlt évek búcsús jellegű kerti agapés eseménye most elmarad a hétköznapra való tekintettel, jóllehet egy szűkebb körnek az ünnepi misét követően az iskolában lesz egy közös agapéja, melyre a személyre szóló meghívás
megtörtént.
Minthogy hétköznapra esik ez a kedves ünnepünk, nagyon kérjük híveinket,
ennek ellenére legyünk együtt - különösen a délutáni, esti programokon.
Szívesen közöljük, hogy a Kossuth-díjas operaénekes, Kováts Kolos,
akit templomunkból is ismerhetünk, a BUDAÖRSI PASSIÓ iránti tiszteletből
fakadóan hangversenyt ad Pünkösd napján az esti mise előtt, 18 órai kezdettel. Vele együtt gondolkodva kapcsolódjunk a szívesen hallgatók közé. (Az
ebben az időben szokásos szentségimádás aznap elmarad.)
Előre jelezzük, hogy Pünkösdhétfőn, amely napot Szentatyánk, Ferenc
pápa, a Boldogságos Szűz Máriának, az Egyház Anyjának kötelező emléknapjává tett ettől az évtől kezdve, Püspök atyánk „Egyházmegyei napot” tart,
ahogyan már a korábbi években is. Az „Egyházmegyei nap” idén Székesfehérváron lesz, délelőtt 10 órakor kezdődik és délután 4-ig tart, gazdag programokkal. Részletek a hirdetőtáblán. Szívesen vennénk, ha egyházközségünkből érdeklődve, többen is bekapcsolódnának.
Az elmúlt héten a keresztség szentségében részesült:
Szentpáli János
Technikai számok:
Magyar Katolikus Egyház:
0011
Karizma Budaörsi R. K. Nevelési-Oktatási Alapítvány: 18681505-1-13
Caritas Alapítvány Budaörs:
19180210-1-13
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OLVASMÁNY
ApCsel 1, 1-11
Lukács Jézus mennybemenetelét úgy írja le, mint hitigazságot. Az apostolok
csak azt látják, hogy Jézus megjelenik és felemelkedik. A leírás állítja, hogy
beteljesedett a jövendölés, amely szerint a Messiás helyet foglal Isten jobbján.
Külön hangsúly van azon is, hogy megígéri a Szentlelket, mint felülről jövő
erőt, aki majd vezeti az Egyház tanúskodását.
Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és
tanított Jézus egészen addig a napig, amelyen megbízást adott a
Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, és fölvétetett a mennybe.
Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él: negyven
napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról.
Amikor egy alkalommal együtt étkezett velük, megparancsolta nekik,
hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére,
amelyről, mint mondta, tőle hallottak: „János csak vízzel keresztelt, de
ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni.”. Az
egybegyűltek erre megkérdezték: ,,Uram, most fogod helyreállítani
Izrael országát?”. Ő azt felelte: ,,Nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az
időpontokat és az alkalmakat. Ezeket az Atya szabta meg a saját
tetszése szerint. De amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el
benneteket, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és
Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig.”. Miután ezeket
elmondta, a szemük láttára fölemelkedett, és egy felhő elfedte úgy,
hogy tovább már nem láthatták.
Miközben feszülten figyelték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre
két férfi állt meg mellettük fehér ruhába öltözve, és megszólította őket:
,,Galileai férfiak! Miért álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki
közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, ahogyan most
szemetek láttára a mennybe ment.”

VÁLASZOS ZSOLTÁR
46, 2-3. 6-7. 8-9
Válasz: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett
harsonaszóval.
SZENTLECKE (hosszabb forma)
Ef 4, 1-13
Az Egyház egységének belső biztosítéka a Szentlélek, ő gondoskodik arról,
hogy egy legyen a hit, a remény és a szeretet. Ő irányítja az Egyház
szervezetét, ő adja a kegyelmi indíttatásokat, hogy az Egyház eleven szervezet
maradjon: Krisztus titokzatos teste, ahol az egyes tagok elérik a krisztusi
nagykorúságot. A mennybe ment Krisztus így gondoskodik arról, hogy
evangéliuma történeti tényező legyen.
Testvéreim! Kérlek benneteket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy
éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok; teljes alázatban,
szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel.
Törekedjetek arra, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a lelki
egységet. Egy a Test és egy a Lélek, mint ahogy hivatástok is egy
reményre szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten,
mindnyájunk Atyja, aki minden fölött áll, mindent áthat és mindenben
benne van. Mindegyikünk Krisztus ajándékozásának mértéke szerint
részesült kegyelemben. Ezért mondja az Írás:
Fölment a magasba, magával vitte a foglyokat,
s osztott az embereknek ajándékokat.
Az pedig, hogy fölment, mi mást jelent, mint hogy előbb le is szállt a
lenti földi tájakra? Aki leszállt, az emelkedett minden ég fölé, hogy
betöltse a mindenséget. Ő némelyeket apostollá, másokat prófétává,
ismét másokat evangélistává, pásztorrá és tanítóvá tett, hogy
szolgálatuk betöltésére neveljék a szenteket, és fölépítsék Krisztus
testét, amíg mindnyájan el nem jutunk a hitben és az Isten Fia
megismerésében az egységre, és meglett emberré nem leszünk, elérve
Krisztus teljes életkorának mértékére.
EVANGÉLIUM
Mk 16, 15-20
Jézus felhívása mindannyiunknak szól: menjetek el az egész világra és
tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Ez azt jelenti, úgy kell élnünk,
hogy meglássák rajtunk, hogy keresztények vagyunk, szeretjük egymást, és
Isten áll életünk középpontjában.

Abban az időben: Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt
hozzájuk: ,,Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az
evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik,
az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják
kísérni: a nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek,
kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt
nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak.” Az
Úr Jézus, miután ezeket elmondta nekik, felvétetett a mennybe, és
helyet foglalt az Isten jobbján. Ők pedig elmentek, és mindenütt
hirdették az evangéliumot. Az Úr együtt munkálkodott velük, és az
igehirdetést megerősítette a jelek által, amelyek kísérték őket.
Imádság Urunk Mennybemenetele ünnepére
Isteni Üdvözítőm, te dicsőségesen fölmentél a
mennybe, ahonnan eljövendő vagy ítélni eleveneket és
holtakat; csodálatos dicsőségben ülsz az Atya jobbja
felől, de egyszersmind a legméltóságosabb Oltáriszentségben köztünk lakozol.
Dicsőséges mennybemeneteled ellenállhatatlanul
vonzza szívemet fölfelé; miért, ó miért nem követhetlek, Jézusom, hogy én is ott lehetnék, ahol te vagy? Igaz, hogy az Oltáriszentség, melyben folyton jelen vagy, jövendő dicsőségem záloga, de örömem
csak akkor lesz teljes, ha magamat mint üdvözültet a mennyben lábaidnál
látom, s isteni arcodat a maga teljes dicsőségében szemlélhetem!
Ha már a legméltóságosabb Oltáriszentség imádásánál is kimondhatatlan
vigasztalással töltöd el a szívünket, mily boldogságot élvezünk majd akkor,
ha az örök imádást az égben folytatjuk. Boldogok a szentek, akik dicsőségedet a menny ragyogó fényességében szemlélik, boldogok a szívek, melyeket
szereteted s édességed kiáradása tölt el az örök boldogságban.
Bízva ígéretedben, Emmánuel, mely szerint lakást mentél készíteni, hogy
egykor mi is ott legyünk, ahol te vagy, utánad vágyódunk, hozzád az égbe
jutni kívánkozunk. Jézus, szívem királya, lelkem kedvese, nálad nélkül értéktelen az életem, s hiú minden cselekedetem. Azért, erők Ura, dicsőség királya, ki diadalmenetben szálltál föl az égbe, ne hagyj árván engemet, küldd el
a Szentlelket s tedd lelkemet isteni kegyelmeddel egeddé, melyben lakjál,
szívem Istene és osztályrészem. Ámen.
(Forrás: Örök Imádás. A legméltóságosabb Oltáriszentség imakönyve, szerk.:
Varga Mihály, Szent István Társulat, Budapest, 1937., /az 1938-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra történő előkészület jegyében készült az imakönyv/)

