
Ám 7,10-17
Mt 9,1-8

Szof 3,14-18
v. Róm 12,9-16b

Lk 1,39-56

Ef 2,19-22
Jn 20,24-29

Ám 8,4-6.9-12
Mt 9,9-13

Ám 9,11-15
Mt 9,14-17

Ám 5,14-15.21-24
Mt 6,1-6.16-18

Naptár
Évközi 13. vasárnap, július 1. I. zsoltárhét

Bölcs 1,13-15.2,23-24 – 2Kor 8,7.9.13-15 – Mk 5,21-43
Testvérem! A mai olvasmány és az evangélium is az emberi élet

végér l, a halálról, és a feltámadásról szól. Érthet , hogy a válaszos
zsoltár szövegét a 29. zsoltárból választották, melyr l Cassiodorus
(szenátor, +580 kb.) ezt írja: «Dics séges feltámadása után Krisztus
hálát ad az Atyának.» A protestáns zsoltármagyarázat szerint ez a
zsoltár «formailag is kiemelked  hálaadó ének.»

„Uram, lelkemet kihoztad a halál országából, életben tartottál,
nehogy sírba szálljak.” Az ebben a versben olvasottak Jézus
feltámadásával egyértelm en megvalósultak. Reményünk pedig az,
hogy Mesterünk életútjában mi is részesülünk. „Ha este meg is
látogat a sírás, reggelre az öröm visszatér.” Szent Ágoston err l így
elmélkedik: «Este kezd dött, amikor a bölcsesség elhagyta a vétkes
embert… és kísértések között várja az Úr napját. Reggel, amikor eljön a
feltámadás ujjongása, amely el ször az Úr hajnali feltámadásában
ragyogott fel.» Ezért igaz a zsoltáros szava: „Zsoltárt zengjetek az
Úrnak, ti, az  szentjei, és dicsérjétek az  szent nevét.” Isten neve alatt
az Ószövetségben magát Jahvét értjük. A zsoltárt zengeni pedig azt
jelenti, hogy nemcsak kérni, hanem dics íteni és magasztalni is
akarjuk t. „Mert haragja csak egy pillanat, de jósága végig kísér egész
életünkön.” Isten mindent meg tud „fékezni”, még haragját is, csak
irgalmát nem!

Testvérem! A 29. zsoltár 2/a verse a mai válaszos zsoltárra adott
válasz: „Dics ítelek, Uram, mivel megmentettél engem.” A zsoltáros
még a jöv be vetett bizalmát énekli meg. MI – akik már megismertük
Krisztus feltámadását – FONTOS, HOGY TELJES BIZALOMMAL DICS ÍTSÜK
ATYÁNKAT JÓSÁGÁÉRT! [M.a.]

17:30  Szentóra
A szentmisék után Péter fillérek gy jtése a Szentszék javára

Hétf , július 2. Sarlós Boldogasszony, Sz z Mária látogatása
Erzsébetnél

18:00  Litánia

Kedd, július 3. SZENT TAMÁS APOSTOL
A reggeli szentmise után Mihály atya gyóntat, ameddig van
gyónó, de legkés bb 10 óráig
11:15  Lázár Tivadar temetése a Farkasrét-alsó temet ben

Szerda, július 4. Portugáliai Szent Erzsébet
16-18  Karitász fogadóóra

Csütörtök, július 5.
Délel tt beteg Testvéreinket megáldoztatjuk otthonukban
18:30  Szentmise papi hivatásokért

Els  péntek, július 6.
 8:00  Szentmise
Délel tt beteg Testvéreinket megáldoztatjuk otthonukban
17:30  Gyóntatás: Mihály atya
18:00  Jézus Szíve litánia
Az esti szentmise keretében vesperás

Szombat, július 7.
18:00 Loretói litánia
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Oz 8,4-7.11-13
Mt 9,32-38

Péld 2,1-9
Mt 19,27-29

Oz 11,1-4.8c-9
Mt 10,7-15

Oz 14,2-10
Mt 10,16-23

Iz 6,1-8
Mt 10,24-33

Oz 2,16.17b-18.21-22
Mt 9,18-26

Évközi 14. vasárnap, július 8. II. zsoltárhét

Ez 2,2-5 – 2Kor 12,7-10 – Mk 6,1-6

Testvérem! A Zsoltárok könyvében a 119-t l a 133-ig tart a
zarándok énekek gy jteménye. A Biblia-magyarázók szerint
ezekre a zsoltárokra az Úrba vetett bizalom a jellemz . Mai
válaszos zsoltárunk a 122. Ennek 2cd verse a válasz: „Szemünk
az Úrra tekint, amíg csak meg nem könyörül rajtunk.” A bizalom
ebben a versben is egyértelm en megnyilvánul.

„Szememet hozzád emelem, hozzád, aki a mennyben
lakozol.” Aki fölfelé néz, az nem tapad a földi dolgokhoz, az
függetleníteni tudja magát környezetét l. „Íme, miként a szolgák
szeme uruk kezére figyel.” Ismerjük a kifejezést: «lesni valaki
szándékát, kívánságát». Ha szeretet-kapcsolat f z Urunkhoz,
ezt fogjuk tenni. Mégis jelentkezhet nehézség életünkben:
„Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, mert igen elteltünk
gyalázattal.” A szeret  édesapa, ha gyermeke kiáltását hallja,
megindul. Ezzel a bizalommal fordulunk mi is mennyei
Atyánkhoz, aki bizonyára segít rajtunk. Az utolsó vers a
nehézség mibenlétét írja le: „Túlságosan megtelt a lelkünk a
dúslakodók gúnyolódásával és a kevélyek megvetésével.” A
komoly probléma nem a fizikai, anyagi rossz, hanem a gúny, a
megvetés. Az Úr ezekben is tud segíteni.

Testvérem! A 122. zsoltár nagyon rövid, szinte az egészet
elénekeltük a válaszos zsoltárban. Ezért a hozzá f zött «zsoltár-
oráció», találóan összefoglalja gondolatainkat: „Ki  a
mennyekben lakozol, hozzád emeljük szemünket, Isten,  s
könyörögve kérlelünk téged, hogy a kevélyek gúnyolódását
megszégyenítve, SOKSZOR TAPASZTALT IRGALMASSÁGODAT
KEGYESEN ADD MEG NEKÜNK.”  [M.a.]

11:30  Szentmise Gyimóthy Károly atya halálának 37. évfordulóján

Hétf , július 9.

Kedd, július 10.

A reggeli szentmise után Mihály atya gyóntat, ameddig van
gyónó, de legkés bb 10 óráig

Szerda, július 11. Szent Benedek apát, Európa f véd szentje

16-18  Karitász fogadóóra

Csütörtök, július 12.

Péntek, július 13.

15:00  Dr. Bán Árpád temetése a belvárosi Szent Anna
templomban – Szervita tér

17:30  Gyóntatás: Gyöngyös Ferenc atya
18:30  Szentmise a Testvérek „imaszándékaira”
Esti szentmise után vesperás

Szombat, július 14.
18:00  Loretói litánia

Évközi 15. vasárnap, július 15. III. zsoltárhét
Ám 7,12-15 – Ef 1,3-14 – Mk 6,7-13

 8:30  Szentmise Várhegyi István atya halálának 9. évfordulóján
11:30  Hálaadó szentmise Dr. Juhász Imre és Dr. Badó Katalin 30.

házassági évfordulóján

Júliusi imaszándékok
Tengernek Csillaga imacsoport: segítsd  Urunk  Jézus,  a  plébániai nagytáborba

készül ket, hogy imáink és az  együtt imádkozásuk növelje a szeretetet és
az összetartozást plébániai közösségünkben a TE nagyobb dics ségedre.

Szent László imacsoport: A papok lelkipásztori küldetéséért: hogy a papok, akik
fáradozva és magányosan végzik lelkipásztori munkájukat, segítve és
meger södve érezzék magukat az Úrral való barátság és a testvérek által.

Lisieux-i Szent Teréz imacsoport: Tudjanak a betegek és a szenved k Jézus
irgalmas szeretetében bízni és abból merítsenek er t az élet nehézségei
között.


