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D U P L A  S Z Á M

Naptár
Évközi 15. vasárnap, július 15.  III. zsoltárhét

Ám 7,12-15  Ef 1,3-14  Mk 6,7-13
,

Testvérem! A mai olvasmány, melyet Ámosz próféta könyvéből hallunk, a
próféta feladatairól is szól. A 84. zsoltár, melynek verseit énekeljük a válaszos
zsoltárban, szintén «prófétai szó» - ahogy egy protestáns magyarázat említi,
illetve egy «próféta szava» - ahogy egy katolikus magyarázó írja. Igyekezzünk
tehát jobban megérteni a próféta feladatát, amikor ezt a zsoltárt
imádkozzuk.

„Hadd halljam, mit mond az én Uram, Istenem, mert népének és szentjeinek
békét ígér.” Nem az fontos, amire az ember gondol, hanem az, amit az Úr mond.
Fogadjuk el az Úr szavát, akár  jót,  akár  «rosszat»  üzen. „Az istenfélőkhöz
valóban közel az üdvösség, hogy országukba dicsőség költözzék.” A próféta
mindig az üdvösségről, más szóval Isten dicsőségéről tanít. Itt ennek
megvalósulásáról beszél. (Ezekiel ennek megszűnéséről írt: Vö.: 11,23) „A földből a
hűség kisarjad, és az igazságosság tekint le az égből. Igazság jár az Úr előtt, és
béke a lába nyomában.” A szabadító Istent – kíséret gyanánt – csatlósai
követik: a hűség, az igazságosság, az igazság és a béke. A prófétának is ezek
szerint kell tevékenykednie.

Testvérem! A válaszos zsoltár válasza is a 84. zsoltárból való: „Urunk,
mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, és üdvösségünket add meg nékünk!” (Vö.: 8)
Az üdvösség mindig Isten ajándéka, melynek alapja Urunk irgalmas szíve. A
prófétai hivatás is ebből az ajándékból fakad. A keresztség, ill. a bérmálás
által mindannyian prófétai küldetést kaptunk. VEGYÜK KOMOLYAN EZT, HOGY ATYÁNK
IRGALMAS SZÍVÉT – KÖZREMŰKÖDÉSÜNKKEL – MINDENKI MEGTAPASZTALHASSA!  [M.a.]

8.30: szentmise Várhegyi István atya halálának 9. évfordulóján
11.30: hálaadó szentmise Dr. Juhász Imre és Dr Badó Katalin 30. házassági
évfordulóján

Hétfő, július 16. Kármelhegyi Boldogasszony
Zak 2,14-17  Mt 2,46-50

12.00: Meskó Mária temetése a Farkasrét-alsó temetőben

Kedd, július 17. Szent Zoerárd-András és Benedek zoborhegyi
remeték

Iz 7,1-9  Mt 11,20-24
Reggeli szentmise után Gyöngyös Ferenc  atya gyóntat, ameddig van
gyónó, de legkésőbb 10-ig
11.15: ö. Dr. Halmos Lászlóné temetése a Farkasrét-alsó temetőben

Szerda, július 18. Szent Hedvig királynő
Iz 10,5-7.12.13-16  Mt 11,25-27

16.00–18.00: karitász fogadóóra

Csütörtök, július 19. Iz 26,7-9.12.16-19  Mt 11,28-30

Péntek, július 20. Iz 38,1-6.21-22.7-8  Mt 12,1-8

17.30: gyóntatás: elmarad
Esti szentmise  után  vesperás

Szombat, július 21. Mik 2,1-5  Mt 12,14-21
15.15: Matyi Zoltán és Kádas Brigitta esküvője
18.00: Loretói litánia



Évközi 16. vasárnap, július 22.  IV. zsoltárhét

Jer 23,1-6  Ef 2,13-18  Mk 6,30-34

Testvérem! A mai olvasmányban ezt halljuk: „Nyájam maradékát magam
gyűjtöm össze” (Jer 23,3). Az ószövetségi Szentírásban gyakran találkozunk a
képpel: Isten és népe között olyan a kapcsolat,  mint  a pásztor és bárányai
között. A mai válaszos zsoltár – a 22. – ezt a gondolatot mélyíti el.

„Zöldellő mezőkön, terelget engem, csendes vizekhez vezet, és lelkemet
felüdíti.” A víz – a sivatagos vidéken – az isteni áldás jelképe. Szent Ágoston
egyenesen a keresztvízzel azonosítja ezt a forrást. „A halál sötét völgyében sem
félek,  mert  ott  vagy  velem,  biztonságot  ad  vessződ  és  pásztorbotod.” A
legnagyobb veszedelemben, a halálban sem leszek egyedül. Minden veszélyben
biztonságban vagyok az Úrnál, mert «nevelő vesszője» nem más, mint a tanítása,
a törvények. „Jóságod és irgalmad nyomon követ, életemnek minden napján.”
Bizonytalanná tesz mindenkit, ha tartania kell valaminek a végétől. Isten
jóságának és irgalmának azonban nem lesz vége. Miért lehetünk ebben
biztosak? „Otthonom lesz az Isten háza, mindörökké szünet nélkül.” Az otthon
az  oltalom  szimbóluma.  Az  Isten  háza,  az  ő országa,  ahol  minden  benne  bízó
otthonra találhat.

Testvérem! A 22. zsoltár a legrégebbi zsoltárok egyike. Mindannyian
szeretjük imádkozni, mert a választott nép élményét tükrözi. Ők
megtapasztalták, hogy az Úrhoz tartoznak, aki féltő szeretettel gondoskodik
róluk. A zsoltár-válasz, ami a zsoltár első verse, ezt foglalja össze: „Az Úr nékem
pásztorom, ínséget nem kell látnom.” NE CSAK SZÍVESEN IMÁDKOZZUK EZT A
ZSOLTÁRT, HANEM ÉLETÜNKET IS EZ A TAPASZTALAT IRÁNYÍTSA!  [M.a.]

Hétfő, július 23. Szent Brigitta szerzetesnő, Európa társvédőszentje

Gal 2,19-20  Jn 15,1-8
Kedd, július 24. Árpád-házi Szent Kinga szűz

Mik 7,14-15.18-20  Mt 12,46-50
Reggeli szentmise után a gyóntatás elmarad
Szerda, július 25. SZENT JAKAB APOSTOL

2Kor 4,7-15  Mt 20,20-28
16.00-18.00: Karitász fogadóóra

Csütörtök, július 26. Szent Joakim és Szent Anna a Boldogságos Szűz Mária
szülei Sir 44,1.10-15  Mt 13,16-17
15.00: Dombi György temetése  a Szent Gellért urnatemetőben

Péntek, július 27.  Jer 3,14-17  Mt 13,18-23

17.30: gyóntatás: elmarad
Esti szentmise,  után vesperás

Szombat, július 28.  Jer 7,1-11  Mt 13,24-30

18.00: Loretoi litánia

Évközi 17. vasárnap, július 29.  I. zsoltárhét
2Kir 4,42-44  Ef 4,1-6  Jn 6,1-15

TOVÁBBI FELOLVASÓK JELENTKEZÉSÉT
VÁRJUK!

Kedves Testvéreim!
A zsinatoláson született javaslatok alapján kialakult egy kis

munkacsoport,  kb.  12  taggal,  akik  vállalták,  hogy  rendszeresen
felolvassák az olvasmányt, szentleckét és az egyetemes könyörgéseket a
vasárnap déli szentmisén. Sajnos, ez a kis létszám nem elegendő ahhoz,
hogy a felolvasás megoldható legyen a hétköznapi miséken is (beleértve a
szombat estét). Pedig annak idején, a 2013. őszi zsinatolási kérdőíven
csaknem félszázan jelentkeztek felolvasói szolgálatra. Ehhez képest a
2017. november 12-i Hírlevélben e tárgyban megjelent hirdetésre senki
sem jelentkezett.

Ismételten és szeretettel kérem, hogy minél többen igyekezzetek
bekapcsolódni az olvasói szolgálatba! Ehhez semmilyen különleges
képességre nincsen szükség, csak tagoltan, értelmesen és elég hangosan
a mikrofonba beszélve szükséges olvasni. (A misekönyv igen nagy betűs
írással készült!) Aki teheti, és meg szeretné próbálni, kérem,
jelentkezzen felolvasónak – „lektornak”. Aki előre meghatározott
időpontot, rendszeresen tud vállalni (pl. minden hétfőn reggel), jelezze
ezt az alább megadott címen. Ha pedig nem tudja előre lekötni, hogy
melyik  napot  vállalja,  az  is  elegendő,  ha mise kezdés előtt legalább 5
perccel jelentkezik a sekrestyében. A fő, hogy elkerülhető legyen a
felolvasók „vadászása” mise előtt, mert ez sem annak nem kellemes, akit
ilyenkor váratlanul megkérnek, sem a szolgálatban lévő sekrestyésnek.

Előre jelentkezés: Sümeghy Pálné (Cili), 375-60-05, vagy
sumeghy.pal@upcmail.hu

Örömmel és bizakodással várom, hogy a lektori hálózat tovább
fejlődjön, az egész közösség szolgálatában: Mihály atya
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