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Naptár
Évközi 17. vasárnap, július 29.  I. zsoltárhét

2Kir 4,42-44  Ef 4,1-6  Jn 6,1-15
Testvérem!

Testvérem! A mai evangélium és olvasmány is kenyérszaporításról,
mélyebben átgondolva Isten gondoskodó szeretetér l szól. Érthet
tehát, hogy olyan válaszos zsoltárt imádkozunk, amely többféle dologért
– köztük Isten gondoskodó szeretetéért – Istent magasztalja. A
zsoltárok könyvének utolsó zsoltárai dics ít  imádságok. Ezek között
találjuk a 144-et, amelynek részleteit énekeljük a mai válaszos
zsoltárban.

„Magasztaljon téged, Uram, minden m ved, szentjeid áldást
mondjanak.” Minden teremtménynek feladata Isten dics ítése.
Nekünk, embereknek, az értelmes lényeknek, az anyagvilágot is
képviselnünk kell. „Igazságos az Úr minden útján, és szent minden

vében.” Ebben és a következ  versben a zsoltáros Isten
gondoskodó szeretetének okát énekli meg. „Közel van az Úr
mindazokhoz, akik t hívják, akik hozzá kiáltanak igaz szívvel.” Három
okot találunk itt: Igazságos, mert tudja, hogy csak teremtmények
vagyunk. Szent, hiszen jósága tökéletességéb l fakad. Közel van
hozzánk, ezért együtt tud érezni velünk. Mindebb l következik az
étkezés el tti imaként is mondott zsoltárvers: „Mindenek szeme bízón
rád tekint, és te enni adsz nekik kell  id ben.” Aki az Úrban bízik, az
meg nem szégyenül. Mindennapi életünkben is megtapasztalhatjuk
Isten gondoskodó szeretetét.
Testvérem! Az étkezés el tti ima folytatása majdnem azonos a mai
zsoltár-válaszunkkal: „Megnyitod kezedet, Istenem, és táplálsz minket.”
Értsük meg ebb l, hogy a testi és a lelki táplálékot is mennyei
Atyánknak köszönhetjük. EZÉRT GYAKRAN ÁLLJUNK BE MI IS AZ ISTENT
DICS ÍT K KÓRUSÁBA! [M.a.]
Hétf , július 30. Jer 13,1-11  Mt 13,31-35

Kedd, július 31. Loyolai Szent Ignác Jer 14,17-22  Mt 13,36-23
A reggeli szentmise után a gyóntatás elmarad
Szerda, augusztus 1. Liguori Szent Alfonz Mária püspök és egyháztanító

Jer 15,10.16-21  Mt 13,44-46
16.00–18.00: karitász fogadóóra
Csütörtök, augusztus 2. Jer 18,1-6  Mt 13,47-53
Délel tt beteg testvéreinket otthonukban megáldoztatjuk
18.30: szentmise papi hivatásokért
Els  péntek, augusztus 3. Jer 26,1-9  Mt 13,54-58
  8.00: szentmise
Délel tt beteg testvéreinket otthonukban megáldoztatjuk
17.30: gyóntatás: Mihály atya
18.00: Jézus Szíve litánia
Az esti szentmise után vesperás
Szombat, augusztus 4. Vianney Szent János Mária  áldozópap

Jer 26,11-16.24  Mt 14,1-12
18.30: (kivételesen kés bbi id pontban) Loretói litánia
19.15: (kivételesen kés bbi id pontban) Búcsúi, ünnepi szentmise az

espereskerületi atyák és hívek részvételével, és reményeink szerint kedves
Testvéreink minél nagyobb számú jelenlétével

A mai nappal az úrfelmutatás utáni válasz megváltozik, figyeljünk a kivetít re!
TEMPLOMBÚCSÚ, vasárnap, augusztus 5. Havas Boldogasszony ünnepe

Zak 2,1-13  Jel 21,1-5a  Lk 11,27-28
11.00 (kivételesen korábbi id pontban)

Búcsúi, ünnepi szentmise, amelyet a Mária Rádió közvetít
A délel tti szentmisék után szentségkitétel – folyamatos szentségimádás

az esti szentmise kezdetéig.
17.30: szentóra
Ez a nap templomunk legnagyobb ünnepe, amikor mindenki különös kegyelmet
eszközölhet ki elhunyt szeretteinek, ha méltó módon ünnepel. Egész napos
szentségimádás templomunkban, amikor ki-ki személyesen hódolhat az
Oltáriszentségben velünk él  Úr Jézus el tt, hogy egyedülálló lelki találkozásban
legyen része. Buzdítunk Mindenkit – magányosan él t és nagy családnak
örvendez t – hogy ezt az alkalmat ne mulassza el.

És itt kérés következik:
Akik  meg  tudják  tenni  –  fél  1  órától  délután  4  óráig  -,  hogy  félretéve
megszokott életritmusukat, legalább fél órát odaajándékoznak az Úrnak,
jöjjenek, és jelentkezzenek adorálásra a sekrestyében vagy az irodán!
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