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III. zsoltárhét
5,6-10 Mk 4,26-34

Testvérem! A mai olvasmányban – az Ezekiel próféta könyvéből
olvasott részletben – messiási jövendölést hallunk. A próféta a
hasonlatához a természetből, a növény-világból veszi a képet. A 91.
zsoltárban is ilyen képekkel találkozunk. Ezért választották innen a
válaszos zsoltárt. A magyarázók ezt a zsoltárt hálaadó-, Istent-dicsőítő
zsoltárnak tekintik. Így kapcsolódjunk bele a zsoltár imádkozásába.
„Virul az igaz, akár a pálma, s úgy növekszik, mint a Libanon cédrusa.”
Szt. Ágoston ezt így magyarázza: A zsoltáros «a pálmában a magasságot
jeleníti meg… a tetején, végén szép… Legyen erős a gyökered; de a mi
gyökerünk fölfelé van. Mert a mi gyökerünk Krisztus, aki fölment a
mennybe.» „Az Úr házában ültették el őket, Istenünk csarnokában
virágzanak.” Ez is az erőforrásra utal. Isten háza a «mennyország
kapuja», ahonnan erőt kapunk, ahol jól érezzük magunkat. „Még
öregkorukban is gyümölcsöt hoznak, telve vannak bőséges élettel.” Sok
magyarázat «optimista» zsoltárnak nevezi ezt a zsoltárt. Istennél az öreg
kor is bőséges élettel van tele. A következő vers majdnem szó szerint
Mózes ötödik könyvéből vett idézet (32,4): „Hogy hirdessék: Igaz az Isten,
ő a menedékem, hamisság nincsen benne.” Mi is ezt tegyük. Bizakodó
életünk legyen az igaz Isten mellett tett tanúságtétel.
Testvérem! Szent Ágoston 91. zsoltárról elmélkedve ezt írja: A
háborgó ember «ha valami jót tesz, azt mondja: Én tettem. Ha valami
rosszat, keresi kit vádolhat, nehogy vallomást kelljen tennie
Istennek.» Mi ne hozzájuk hasonlítsunk, hanem a zsoltárunkból vett
választ imádkozzuk: „MENNYIRE JÓL ESIK NÉKEM, TÉGEDET, URAM, HÁLÁVAL
DICSÉRNEM.”
[M.a.]
8.30: a szentmise keretében Te Deum, melyen részt vesz a Szent Gellért Iskola is

Hétfő, június 18.
1Kir 21,1-16 Mt 5,38-42
19.30: Krisztinavárosi este: vendégünk: Dr. Bucsy-Sólyomváry Anna Ph.D.
a Semmelweis Egyetem oktatója „Kérdezze meg gyógyszerészét!”
címmel, felhívással látogat el hozzánk.
Kedd, június 19.
1Kir 21,17-29 Mt 5,43-48
A gyóntatás elmarad.
20:30 Szent Mónika imaóra az édesanyák számára a plébánia kápolnájában.
Ez lesz a tanévben az utolsó, legközelebb szeptemberben várható.
Szerda, június 20.
16.00–18.00: karitász fogadóóra

2Kir 2,1.6-14 Mt 6,1-6.16-18

Csütörtök, június 21. Gonzága Szent Alajos

Sir 18,48,1-15 Mt 6,7-15

Péntek, június 22. Fisher Szent János püspök és
Morus Szent Tamás vértanú

2Kir 11,1-4.9-18.20 Mt 6,19-23

17.30: gyóntatás: Mihály atya
Esti szentmise után vesperás
Szombat, június 23.
16.00-17.30: gyóntatás: Mihály atya

2Krón 24,17-25 Mt 6,24-34

18.00: loretói litánia
KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE, vasárnap, június 16.

Zsolozsma saját

Iz 49,1-6 ApCsel 13,22-26 Lk 1,57-66.80

Testvérem! A mai évközi olvasmány (évközi 12. vasárnap)
a teremtő Isten és a tenger kapcsolatáról beszél. Nekem rögtön
Petőfi verse jutott eszembe: «Habár fölül a gálya, / S alul a víznek
árja, / Azért a víz az úr!» (Föltámadott a tenger…) A válaszos
zsoltárnak választott 106. zsoltárban mást hallunk. A tenger a
Teremtő hatalmára tanít. Ez - több szentírás-magyarázó által «az
egyik legszebb hálaadó zsoltár»-nak nevezett ima - segítsen minket
is az Úr nagyságának megértésére.
„Akik hajóikon tengerre szálltak, azok látták az Úr nagy
tetteit.” Akik sohasem utaztak tengeren, azok is el tudják képzelni
annak viszontagságait. Ott fel lehet ismerni Istenünk nagyságát
és az ember kicsinységét. „Szavára szélvihar támadt, és hullámai
feltornyosultak.” Nem «a víz az úr», hanem Urunk akaratát

teljesíti.
Mindenesetre
félelmetes
a
háborgó
tenger.
„Felemelkedtek az égig, majd a mélységbe zuhantak, nagy
veszedelmükben kétségbe estek.” Régi bölcsesség: «Aki nem tud
imádkozni, menjen a viharzó tengerre.» Jó lenne, ha minket nem
a félelem, hanem a szeretet vezetne az imádságra. „Gyötrelmükben
felkiáltottak az Úrhoz, aki szellővé csendesítette a vihart, hullámai
pedig elcsitultak.” A bajaiban Istenhez kiáltó ember mindig kap
segítséget. Az Istenhez forduló emberhez a tenger, a teremtmény
is barátságosabb lesz.
Testvérem! Aki az Úr nagy tetteit felismeri, az hálát ad.
„Adjatok hálát az Úrnak, mivel irgalma örökké megmarad.” (zsoltárválasz) Hálaadásunk oka természetesen a teremtett világ nagysága
és szépsége is, de ATYÁNK NAGYSÁGÁNAK IGAZI MEGMUTATKOZÁSA AZ
Ő IRGALMA. Hálaadásunk oka elsősorban ez legyen!
[M.a.]

Hétfő,június 25.

2Kir 17,5-8.13-15a.18 Mt 7,1-5

Évközi 12. hét

IV. zsoltárhét

Kedd, június 26.

2Kir 19,9b-11.14-21.31-35a.36 Mt 7,6.12-14

Ezen a napon templomunkban nem lesz szentmise, sem gyóntatás, sem irodai
szolgálat. A templomot egész nap zárva tartjuk.
Szerda, június 27. SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY

Bölcs 10,10-14 Mt 22,34-40

Csütörtök, június 28. Szent Iréneusz püspök és vértanú
2Kir 24,8-17 Mt 7,21-29

Péntek, június 29. SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL APOSTOLOK
ApCsel 12,1-11 2Tim 4,6-8.17-18 Jn 21,15-19
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Ünnepi szentmise, utána vesperás
Szombat, június 30.

Siral 2,2.10-14.18-19 Mt 8,5-17

18.00: Loretoi litánia
18.30: Szabó Oszkár atya ezüstmiséje
A szentmise után országos Péter fillér gyűjtés a Szentszék javára
Évközi 13. vasárnap, július 1.

I. zsoltárhét

17.30: szentóra
A szentmisék után Péter fillérek gyűjtése a Szentszék javára
H Í R E K

11.30: Dudás Márk keresztelője a szentmise keretében

A padok mögötti asztalon találjuk a nyári gondolatébresztő lapot.
Családonként vigyenek belőle Testvéreink lelkük frissítésére!

