HIRDETÉSEINK – honlap: brke.org
Hétfőn este ½ 7-kor ifjúsági katekézis lesz a hittanteremben. (Bejárat a sekrestye felől!) Szeretettel hívjuk azokat a 30 év alatti, még nem házas fiatalokat, akik elmúltak 16 évesek, vagy már voltak bérmálkozók.
Siloe Közösségünk kedden este 8 órára szeretettel várja a híveket
szentségimádásra a templomba, ahol közbenjáró ima kérésére is lesz lehetőség.
Szívesen hirdetjük, hogy a Párkapocs Egyesület rendezésében
Mindszenty Katolikus Iskolánkban „Egység és szabadság a házasságban”
címmel tart előadást Lothringer Éva családterapeuta június 7-én, csütörtökön 19-től 21 óráig. Részletek a szórólapokon és a plakátokon.
Jövő vasárnap lesz egyházközségünk Juniálisa a már ismert Kamaraerdei Nagyréten, a szokásos gazdag programokkal, benne 9 órakor ott lesz
tábori mise, ebből érthető, hogy a templomban aznap 9 órakor nem lesz
szentmise. Részletek a plakátokon. A nehezebben mozgó híveket a Templom melletti parkolóból kocsikkal viszik ki Kamaraerdőbe.
A Juniálissal egyidőben, jövő vasárnap a ½ 11-es szentmise német
nyelvű lesz.
Idei ministránstáborunkat június 24. (vasárnap) és 30. (szombat)
között tartjuk. Sok szeretettel várunk ide minden 18 év alatti ministránst.
További információk a jelentkezési lapokon a sekrestyében találhatók.
Bármilyen, a táborral kapcsolatos kérdéssel Rujp Andrást, a tábor szervezőjét
lehet
keresni,
elérhetősége:
06-20-560
8347,
rujp.a00@gmail.com. Továbbá szeretnénk megkérni a ministránsok szüleit,
de akár vagy más segítőkész személyt is, aki segítségünkre tudna lenni június 24-én a délutáni órákban, illetve 30-án délelőtt a gyerekek helyszínreés hazafuvarozásában, hogy ezt szintén jelezzék Rujp Andrásnak.

-

Hétfőn Szent Quirinusra, kedden Szent Bonifácra emlékezünk. Pénteken Jézus Szentséges Szívének, szombaton Szűz Mária Szeplőtelen Szívének lesz az ünnepe, mindkét napon esti misével.
Az elmúlt héten a keresztség szentségében részesült:
Farkas Zoé Hanna
Jósvai Attila
Az elmúlt héten házasságot kötöttek:
Nemes Tamás – Bayer Katalin
Az elmúlt héten eltemetett halottunk:
Szegfű Pálné Erzsébet
Adj, Uram, örök nyugodalmat neki! És az örök világosság fényeskedjék neki!

A budaörsi
Nepomuki Szent János Plébánia
Vasárnapi Értesítője

Úrnapja
Útravaló az évközi idő 9. hetére
2018. június 3.
OLVASMÁNY
Kiv 24, 3-8
A szövetség ígérete az volt, hogy Isten népével marad és bevezeti az Ígéret
földjére. Az áldozati vérrel való meghintés megpecsételte a szövetséget és
jelezte annak szent voltát. A régi szövetség előképe volt a Krisztus által
megkötött új és örök szövetségnek, ahol Krisztus vére már valóban elveszi a
világ bűneit és valóságos megszentelődést ad.
Miután az Úr közölte a feltételeket, amelyek alapján szövetséget
akart kötni népével, Mózes lejött a hegyről, s kihirdette a népnek az
Úr minden szavát és parancsát. Az egész nép egy szívvel felelte: „Az
Úr minden szavát megtartjuk.” Ezután Mózes leírta az Úr valamen-nyi törvényét. Másnap reggel a hegy lábánál felállított egy oltárt és
tizenkét emlékoszlopot Izrael tizenkét törzsének megfelelően. Azután megbízott néhány fiatalt Izrael népéből, hogy égőáldozatot mutassanak be, és bikákat ajánljanak fel az Úrnak békeáldozatul. Mózes
vette a vér felét és áldozati csészékbe öntötte, a vér másik felét pedig
az oltárra hintette. Majd fogta a szövetség könyvét, és felolvasta a
népnek. Ők kijelentették: ,,Követjük és megtartjuk, amit az Úr parancsol.” Erre Mózes vette a vért, meghintette vele a népet, és így
szólt: ,,Ez annak a szövetségnek vére, amelyet az Úr mindezen igék
alapján kötött veletek.”
VÁLASZOS ZSOLTÁR
115, 12-13. 15 és 1 abc. 17-18
Válasz: Veszem az üdvösség kelyhét, * és az Úr nevét hívom segítségül.
SZENTLECKE
Zsid 9, 11-15
Krisztus egyszerre főpap és áldozat. Saját vérével pecsételte meg az új szövetséget, amely már az egész emberiségnek szól, és amelynek tárgya az üdvösség. Áldozata a bűnbánat forrása is, s ezzel alkalmassá tett bennünket

arra, hogy tiszta lélekkel szolgáljunk Istennek. Ő a mennyei szentélybe vitte
be az engesztelés vérét, s ezzel jogot szerzett arra, hogy a mennyei haza örökösei legyünk. Testének és vérének vétele örökségünk záloga.
Testvéreim! Krisztus a ránk váró javak főpapjaként jelent meg, s belépett abba a nagyobb és tökéletesebb sátorba, amelyet nem ember
keze alkotott, vagyis nem ebből a világból való. Nem a bakok vagy
borjak vérével, hanem saját vérével lépett be egyszer s mindenkorra
a szentélybe, és örök megváltást szerzett. Ha ugyanis a bakok és bikák vére, meg az üsző hamva, a tisztátalanokra hintve külsőleg tisztává teszi őket, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a
holt cselekedetektől Krisztus vére. Ő az örök Lélek által saját magát
adta tiszta áldozatul az Istennek, hogy az élő Istennek szolgáljunk.
Ezért ő az új szövetség közvetítője. Előbb azonban a régi szövetség
idején elkövetett bűnök megváltásáért el kellett szenvednie a halált,
hogy a meghívottak elnyerjék az örökké tartó örökséget.
EVANGÉLIUM
Mk 14, 12-16. 22-26
Az utolsó vacsora részleteinek kijelölésével Jézus jelezte, hogy ismeri a jövőt.
A szenvedést is tudatosan vállalja, mint áldozatot. A keresztáldozatot elővételezte az utolsó vacsorán a kenyér és a bor jelképe alatt. Áldozati testét és
vérét nyújtotta tanítványainak, s ezzel áldozatának is részeseivé tette őket.
Az Oltáriszentség rendelése, hogy a keresztáldozat engesztelő ereje megmaradjon az Egyházban, s hogy mi is utánozzuk Krisztus áldozatos lelkületét.
A kovásztalan kenyerek ünnepének első napján, amikor a húsvéti
bárányt feláldozzák, tanítványai megkérdezték Jézust: ,,Mit akarsz,
hová menjünk, hogy elkészítsük számodra a húsvéti vacsorát?” Erre
elküldte két tanítványát ezekkel a szavakkal: ,,Menjetek a városba.
Találkoztok ott egy emberrel, aki vizeskorsót visz. Kövessétek őt,
aztán ahová bemegy, ott mondjátok meg a házigazdának: A Mester
kérdezi, hogy hol van az a szállás, ahol a húsvéti vacsorát tanítványaimmal elfogyaszthatom? Ő mutat majd nektek egy étkezésre berendezett, tágas, emeleti termet. Ott készítsétek el nekünk.” A tanítványok elmentek, s a városba érve mindent úgy találtak, ahogy
megmondta; és elkészítették a húsvéti vacsorát. Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és ezekkel a szavakkal
adta nekik: ,,Vegyétek, ez az én testem.” Majd fogta a kelyhet, hálát

adott, odanyújtotta nekik, és mindnyájan ittak belőle. Ő pedig így
szólt: ,,Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik. Bizony mondom nektek: nem iszom többé a szőlő terméséből addig a
napig, amíg az újat nem iszom az Isten országában.” Ezután zsoltárt
énekelve kimentek az Olajfák hegyére.

Negyed óra az Oltáriszentség előtt
- Claret Szent Antal (1807-1870): hallgassuk, ahogyan
az Oltáriszentségben köztünk élő Jézus szól hozzánk „Ahhoz, hogy nekem tessél, nem kell nagytudásúnak
lenned, megelégszem azzal, ha nagyon szeretsz! Szólj
tehát egészen egyszerűen hozzám, úgy, ahogyan legközelebbi barátoddal beszélgetnél” – szól az Úr.
- VALAKI ÜGYÉBEN SZERETNÉL KÉRNI TŐLEM
VALAMIT? Nevezd a nevén az illetőt, s mondd, mit tegyek érte.
- ÉS NEKED MAGADNAK NINCS SZÜKSÉGED VALAMILYEN KEGYELEMRE? Készíts egy listát mindenről, amit szeretnél, gyere és olvasd fel itt
a jelenlétemben. Ne restelld olyasmihez kérni a segítségemet, mint egészség, munkaköri vagy tanulmányi siker. Mindezt megadhatom és meg is
adom neked mindaddig, amíg hasznodra vannak, és nem veszélyeztetik
üdvösségedet. Kérj tőlem bátran ilyesmiket is!
- VAN VALAMI AKTUÁLIS TERVED? Beszélj nekem róla! Mi foglalkoztat, milyen gondolataid vannak? Mi az, ami után nagyon-nagyon áhítozol?
Milyen eszközeid vannak kívánságod teljesítéséhez? Panaszold el, ha kudarcok érnek, s én majd megnevezem sikertelenséged okát. Nem akarsz a
magad számára megnyerni engem? Én ura vagyok a szíveknek, és szelíden
terelgetem őket a nekem tetsző útra anélkül, hogy korlátoznám szabadságukat.
- ELSZOMORODTÁL VAGY ROSSZ A KEDVED? Mondj el minden apró
részletet arról, ami elszomorít. Oszd meg velem a gondolataidat, s hamarosan látni fogod: az én példám szerint mindenkinek meg tudsz bocsátani,
minden sértést el fogsz felejteni. Jutalmul vigasztalást nyersz majd.
- SZERETNÉD-E MEGOSZTANI VALAMI ÖRÖMÖDET VELEM? Ne
mondj egyebet, egyszerűen csak annyit: Köszönöm, Atyám!
Ne felejtsd el az az időt, amit itt kettesben töltöttünk! Gyere újra, szeretettel még jobban feltöltött szívvel! Készülj fel arra, hogy lelkem még jobban
átjárhasson. Ha így lesz, akkor Szívemen minden nap új szeretetre, új jótéteményekre, új vigaszokra fogsz találni.
(Teljes szöveg: www.iec2020/forrás/elmélkedés, könyv/
Negyed óra az Oltáriszentség előtt)

