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III. zsoltárhét
Iz 35,4-7a Jak 2,1-5 Mk 7,31-37

Testvérem! A 145. zsoltár, ami a mai válaszos zsoltár, az első az
egész zsoltáros könyvet lezáró hat dicsőítő zsoltár közül. A hat zsoltár
mindegyikét alleluja keretezi, ezért a zsidó hagyomány «kis hallel»-nek
nevezi. Alapgondolatuk az Isten dicsőítése, mely a teremtményeknek,
vagyis nekünk, embereknek is, állandó feladatunk.
A zsoltár eleje ezért így szól, ahogyan a válaszban is énekeljük:
„Áldjad, lelkem, az Urat, dicsőítsed az Istent!” Ha az örök életre, Istennel
való együttlétre gondolunk, akkor természetesnek érezzük ezt a
felszólítást. De rá kell ébrednünk arra - ebben segít minket ez a zsoltár
is -, hogy Istent dicsőítenünk kell a hétköznapokban is megtapasztalt
jóságáért, szeretetéért. „Az Úr megnyitja a vakok szemét, az Úr fölemeli
azt, aki elesett.” Itt nemcsak a csodákra gondolhatunk, hanem arra is,
hogy Atyánk pl. az orvoson, vagy szeretteinken keresztül is segíthet
minket. A zsoltáros más okra is felhívja a figyelmünket, hogy miért
dicsérhetjük az Istent: „Az Úr szereti az igaz embert, a jövevényt megvédi.”
Gondviselőnk közel van az igaz emberhez. A jövevényt, aki a
legkiszolgáltatottabb, gondjába veszi.
Testvérem! A mai olvasmányban Izaiás próféta a messiási országról
beszél. Erre jellemző, hogy Isten gyógyítja az embert. (Vö.: a mai
evangélium.) A 145. zsoltárt is - ebben az értelemben - messiási zsoltárnak
szokták nevezni. Alapgondolata ugyanis, hogy Isten mi minden jót tesz
velünk. A zsoltár tanítását követve akkor fogjuk Istent szívvel-lélekkel
dicsőíteni, ha saját életünkben is felfedezzük ezeket a jótetteket.
TÖREKEDJÜNK ERRE, GYAKRAN DICSŐÍTSÜK GONDVISELŐ ATYÁNKAT!
[M.a.]
8.30: a szentmise keretében lesz az elsőáldozók beöltözése
A délelőtti szentmisék alatt Tomka Ferenc atya gyóntat

Hétfő, szeptember 10.
14.00: Dunai Pálné temetése a Szt Gellért urnatemetőben

1Kor 5,1-8 Lk 6,6-11

Kedd, szeptember 11.
1Kor 6,1-11 Lk 6,12-19
A reggeli szentmise után Mihály atya gyóntat, ameddig van gyónó, de legkésőbb
10 óráig
Szerda, szeptember 12. Szűz Mária szent neve
Sir 24,23-31 Lk 1,26-38
16.00-18.00: Karitász fogadóóra
17.45: Dicsőséges rózsafüzérrel köszöntjük a Szűzanyát névnapján
Csütörtök, szeptember 13. Aranyszájú Szent János
1Kor 8,1b-7.11-13 Lk 6,27-38
9.30: Nyugdíjas séta indul templomunktól a Vigadó ÁTLÉNYEGÜLÉS című,
eucharisztikus tárgyú tematikus kiállítására
Péntek, szeptember 14. Szent Kereszt felmagasztalása
Szám 21,4b-9 v. Fil 2,6-11 Jn 3,13-17
11.15.: Dr. Ecsedy Tibor temetése a Farkasréti temetőben
16.30: engesztelő szentmise elhunyt Tibor lelkiüdvéért
17.30: gyóntatás Mihály atya
18.30: szentmise a Testvérek imaszándékaira melynek keretében elimádkozzuk a
vesperást
A Táltos utcai Szent Kereszt templomban reggel 7.30-tól egész napos
szentségimádás kezdődik, amelyet 19.15-kor az espereskerületi, búcsúi
koncelebrált szentmise követ. Matolcsy Kálmán atya a Testvéreket is
szeretettel várja. A szentmisén Huszti Zoltán atya mond ünnepi homiliát.
Szombat, szeptember 15. Fájdalmas Szűzanya
Zsid 5,7-9 Jn 19,25-27 v. Lk 2,33.35
18.00: Loretói litánia
Évközi 24. vasárnap, szeptember 16.

IV zsoltárhét
Iz 50,5-9a Jak 2,14-18 Mk 8,27-35
8,30: hálaadó szentmise Novák Gábor és Wágler Mária 50. házassági
évfordulóján

A képviselőtestület beszámolója

Múltbéli események

Június
5. Filmvetítés: Sivatagi show című filmet vetítettük.
8. Jézus szíve ünnepe
9. Papszentelés Esztergomban
10. ½ 9 órakor Cserkész Te Deum, Este fél 7-kor bérmálás
14. Nyugdíjas séta: Molnár C.Pál műtermébe. Ferenczy Béni kiállítás
megtekintése
17. ½ 9 órakor Te Deum a Szent Gellért Iskolával együtt
18. Este ½ 8: Krisztinavárosi esték: Dr. Bucsy-Sólyomváry Anna – Kérdezze
meg gyógyszerészét, 30 fő feletti hallgatósággal
30.
½ 7 órakor Szabó Oszkár atya ezüst miséje volt.

Július
1. Péter-fillérek gyűjtése. A befolyt összeg: 220 eFt volt, ez kevesebb, mint
az előző évben.
6. Elsőpéntek, 8 órakor szentmise.
8. Gyimóthy atya halálának 37. évfordulója.
12-16. Plébániai nagytábor. Részletes beszámolót olvashatunk majd a
Krisztinavárosi Hírekben.
A tábor utólagos kiértékeléséhez kérdőív készül, megkérdez-zük azokat is,
akik ott voltak, és azokat is, akik nem jöttek el.
A tábor céljait az Önkormányzat is támogatta, ezért a befizetett részvételi
díjnak kb. 1/3 részét visszatérítjük. A lebonyolítás módjáról levélben
értesítjük az érintetteket.
15. Várhegyi atya halálának 9. évfordulója megemlékezés a tábor idején.

Augusztus
4. Templom búcsú vigíliáján esti szentmise ¼ 8 órakor volt, az esperes
kerületi atyák közreműködésével. A vacsorát a nővérek adták, nagyon
köszönjük.
5. Templom búcsúnk ünnepe. Délelőtti szentmise, amelyet Balogh Attila
plébános atya - krisztinavárosi hivatás - 11 órakor kezdődött, a Mária
Rádió közvetítette. Ezen a napon egész napos szentségimádás volt
templomunkban.
15. Nagyboldogasszony kötelező ünnep. 14-én vigília szentmise volt. Aznap ½
12-kor és este ½ 7-kor van mise. A ½ 12-es misén a hívek szép számban
vettek részt. – Jónak látszik az a megoldás, hogy délelőtt és délután van
egy-egy szentmise.
20. Templomunkban csak délelőtt voltak szentmisék.
23-28. A Szent Gellért Iskola tanári karának zarándoklata Assisibe
29–09.01. Elsőáldozós tábor
Szeptember
2. Veni Sancte a cserkészekkel
3. A Szent Gellért Iskola Veni Sancte-ja
A jövőbeli eseményeket minden héten
a maga idejében külön hirdetjük!

B U Z D Í T Á S
Szeretnénk, ha Plébániánkon újra éledne a Rózsafüzér imacsoport. Szeretettel várjuk
azokat, akik a közös imádságban részt kívánnak venni, szeptember 12-én, szerdán,
Szűz Mária szent nevének ünnepén este ¾ 6 órakor a templomban a Dicsőséges olvasó
elimádkozására és megbeszélésre. A régi és új tagokra egyaránt nagyon számítunk.
JÉZUS SZÁMÍT RÁD, ÉS MI AZ Ő KEGYELMÉRE !

H Í R E K
Megérkezett Főegyházmegyénk ESZTERGOM-BUDAPEST című képeslapja. Kérjük a
kedves Testvéreket, hogy családonként egy-egy példányt vigyenek magukkal, és
gondoljanak otthonukhoz kötött kedves ismerőseikre is !

