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Évközi 20. vasárnap, augusztus 19.

IV. zsoltárhét
Péld 9,1–6 Ef5,15-20 Jn 6,51-58

Testvérem! Múlt vasárnap említettem, hogy Szent Ágoston óta, a 33.
zsoltárt a kafarnaumi beszéddel, a szentáldozással hozzák kapcsolatba. Ez a
zsoltár ún. alfabetikus zsoltár, mert a versek kezdőszavai a héberben az
ábécé egymás utáni betűivel kezdődnek. Ma ennek a zsoltárnak további
verseiből vesszük a válaszos zsoltárt.
„Jertek, fiaim, és hallgassatok engem, az Úr félelmére tanítlak titeket.”
Aki meg akar hallani valamit, annak figyelnie is kell. Mesterünk ezt így
fogalmazta meg: «Akinek van füle, hallja meg!» (Mt 13,9) „Ki az az ember, aki
élni vágyik, és szeretne jó napokat látni?” Szent Ágoston erről ezt mondja:
«Ne itt keresse a jó napokat. Jó dolgot keres, de nem a megfelelő helyen
keresi.» „Tartóztasd nyelvedet a rossztól, ajkad ne szóljon hamisságot.” Már
Szent Jakab így figyelmeztet: «Egyazon szájból ered az áldás és az átok.
Testvéreim, ennek nem kellene így lennie.» (3,10) „Fordulj el a rossztól és a
jót cselekedd, keresd a békét és azt kövessed.” Szent Ágostonnál olvastam:
«Ott lesz tökéletes a béke, ahol nincs éhség.» Itt a szent az Eukarisztiára
gondolt, aki megadja lelki és örök békénket.
Testvérem! A mai válaszos zsoltárt sokan ismerték és idézték. Szent
Péter első levelében írja: «Arra vagytok hivatva, hogy áldás legyen az
örökrészetek.» (3,9) Utána pedig idézi szinte az egész mai szakaszt. Szent
Benedek Regulájának bevezetésében pedig ezt írja: «Ha igazi és örök életet
akarsz…» és a mai zsoltárunk két versét idézi. Mi is fogadjuk meg a
zsoltáros üzenetét. AKKOR AZ ÉRTELEM ÚTJÁT FOGJUK JÁRNI ÉS ISTENNEK
TETSZŐ ÉLETET FOGUNK ÉLNI. (Vö.: a mai olvasmány utolsó sora)
[M.a.]

A mai naptól 2018 év végéig lehet további szentmiséket előjegyeztetni.

Hétfő, augusztus 20. SZENT ISTVÁN KIRÁLY, MAGYARORSZÁG
FŐVÉDŐSZENTJE
Péld 4,10-15.18-27 Ef 4,17-24 Mt 7,24-29
Csak délelőtt 8.30-kor és 11.30-kor lesz szentmise.
A központi ünnepi szentmise a hagyományos Szent Jobb-körmenettel 17
órakor kezdődik a Szent István-bazilika előtti téren. A szentmise
főcelebránsa Erdő Péter bíboros, prímás, a szentbeszédet Német László, a
délvidéki Nagybecskereki Egyházmegye főpásztora mondja. A szertartás előtt
már 15 órától lelki előkészület lesz, többek között Böjte Csaba részvételével.
Kedd, augusztus 21.Szent X Pius pápa
Ez 28,1-10 Mt 19,23-30
A reggeli szentmise után Mihály atya gyóntat, ameddig van gyónó, de legkésőbb
10-ig
17.00: Huszár Radmilla – Radi néni – temetése a belvárosi Szent Mihály-templom
(Bp. V., Váci u. 47/b.) altemplomában

Szerda, augusztus 22. Boldogságos Szűz Mária Királynő Iz 9,1-6 Lk 1,26-38
16.00–18.00: karitász fogadóóra
Csütörtök, augusztus 23.
Ez 36,23-28 Mt 22,1-14
18.30: engesztelő szentmise Radi néni lelki üdvéért templomunkban, utána
találkozás és emlékezés a plébánia kertben, szerény agapéval
Péntek, augusztus 24. SZENT BERTALAN APOSTOL
17.30: a gyóntatás elmarad
Az esti szentmise után vesperás

Jel 21,9b-14 Jn 1,45-51

Szombat, augusztus 25.
18.00: Loretói litánia

Ez 43,1-7a Mt 23,1-12

Évközi 21. vasárnap, augusztus 26.

I. zsoltárhét
Józs 24,1-2a.15-17.18b Ef 5,21-32 Jn 6,60–69

Testvérem! Már említettem, hogy Szent Ágoston óta a 33. zsoltárt a
szentmisével, a szentáldozással kapcsoljuk össze. Mindez nem véletlen,
hiszen a 21. versben ezt találjuk: „Megőrzi minden csontjukat, egy sem törhet
össze azokból.” Már Szent János utal evangéliumában a húsvéti Bárányra
mint Krisztus előképére. „Csontot ne törjetek benne” (19,36)! A
szentmisében Urunk keresztáldozatát jelenítjük meg. Elsőleges értelemben
tehát erre céloz ez a sor. Szent Ágoston szerint másként is érthetjük ezt a
zsoltárverset: «A csontok a hívők szilárdsága. …a keresztény szívben a hit
adja a szilárdságot.» Erősítse meg a mai szakasz a mi hitünket is.
„Minden időben áldom az Urat, dicséretét szüntelenül zengi ajkam.” A
minden időhöz hozzátartozik a nehézségek, a bajok ideje is. Jézus az
utolsó vacsorán – az első szentmisén – példát adott erre, mert szenvedése
előtt is hálát adott, dicsérte az Istent. Mindez biztosan igaz, mert a zsoltáros
később így imádkozik: „Az Úr szeme az igazakra tekint, és füle meghallja
kiáltásukat.” Ez nem azt jelenti, hogy mindig megteszi, amit kérünk – vallja
Szent Ágoston. A kiáltozás ellenére az édesanya tovább csutakolja
gyermekét, az orvos tovább operálja a beteget. «Nemde tele vannak
jósággal?» „Az Úr megváltja szolgáinak lelkét, és nem bűnhődnek, kik
őbenne bíznak.” (Más fordítás szerint: „őbenne rejtőznek”.) Gondolhatunk itt a
szentáldozásra. Ezért mondhatja Szent Ignác közismert imájában (Anima
Christi): «Szent sebeidbe rejts el engem!»
Testvérem! «Íme, hitünk szent titka» halljuk a szentmisében az
Eucharisztiáról. KÖSZÖNJÜK ISTENÜNK, HOGY A ZSOLTÁROS SZAVÁVAL IS
KÖZELEBB VITTÉL MINKET HÁROM HÉTEN KERESZTÜL EHHEZ A SZENT TITOKHOZ.
[M.a.]
Hétfő, augusztus 27. Szent Mónika

2Tessz 1,1-5.11b-12 Mt 23,13-22

Kedd, augusztus 28.Szent Ágoston püspök, egyháztanító
2Tessz 2,1-3a.14-17 Mt 23,23-26
Reggeli szentmise után a gyóntatás elmarad
Szerda, augusztus 29. Keresztelő Szent János fővétele Jer 1,17-19 Mk 6,17-29

Csütörtök, augusztus 30.

1Kor 1,1-9 Mt 24.42-51

Péntek, augusztus 31. az esztergomi
felszentelése
17.30: a gyóntatás elmarad
Az esti szentmise után vesperás

prímási

bazilika-főszékesegyház
1Pét 2,4-9 Jn 2,13-22

Az esztergomi bazilika 1900-ban
(A Vasárnapi Újság grafikája)
Szombat, szeptember 1.
18.00: Loretói litánia

1Kor 1,26-31 Mt 25,14-30

Évközi 22. vasárnap, szeptember 2.
II. zsoltárhét
MTörv 4,1-2.6-8 Jak 1,17-18.21b-22.27 Mt 7,1-8.14-15.21-23
8.30: Veni Sancte, amelyen cserkészcsapatunk is részt vesz
17.30: szentóra
HIRDETÉS
A gazdagréti Szent Angyalok-plébániatemplomban augusztus 21-én, kedden este
18.30-kor áldja meg a – libanoni Pio atyaként emlegetett – Szent Charbelről
elnevezett kápolnát a libanoni maronita pátriárka, Őboldogsága Bechara Boutros
Rai bíboros. Előtte 18.15-től egy libanoni cédrust ültet el a templomkertben a
főpásztor. A szertartást követően agapé lesz, amelyen szintén részt vesz
Boutros Rai pátriárka. A megáldásra az espereskerületi híveket is sok
szeretettel várják.

