HIRDETÉSEINK
- Újra szívesen ajánljuk a Wendler Ferenc Szűz Mária Alapítvány jelentkezését, amelyen keresztül egyházközségünk
anyagi támogatásába bekapcsolódhatunk. A templomban és
környékén található csekkek ebben segítenek bennünket.
Bankszámlaszámuk: 10702332-68390916-51100005.
- A múlt vasárnapi Péter-fillér gyűjtésünk 300.000 Ft lett,
amelyet már továbbítottunk az Egyházmegyei Hivatalhoz.
Hálásan köszönjük!
- Országos pénzadomány-gyűjtést hirdet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az üldözött közel-keleti keresztények megsegítésére. Adományainkat (ha készpénz) az erre a
célra létrehozott bankszámlára fizethetjük be bármelyik CIBbankfiókban, illetve felajánlásunkat teljesíthetjük elektronikus úton, átutalással is. A bankszámla tulajdonosa és száma:
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, 1110010418181490-14000003. A gyűjtés a tervek szerint augusztus
végéig tart. Előre is köszönünk minden adományt!
- Kedden Szent Benedekre, a Bencés Rend alapítójára és
egyúttal Európa fővédőszentjére emlékezünk. Pénteken
Lellisi Szent Kamillra, a Kamillánus Betegápoló Rend alapítójára, míg szombaton Szent Bonaventurára, a nagy ferences
egyháztanítóra emlékezünk.
Az elmúlt héten a keresztség szentségében részesültek:
Bartha Simon
Bartha Péter
Turzó-Sovák Anna
Turzó-Sovák Berta
Végh Dóra
Dufla Hanna
Az elmúlt héten eltemetett halottaink:
Dr. Solymosi Fülöpné Mária
Szabó Sándorné Ilona
Meinczinger Ferencné Terézia
Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik! És az örök világosság fényeskedjék nekik!

Egyházközségünk bankszámla-száma a CIB Banknál:
11103303-19828983-36000001

A budaörsi
Nepomuki Szent János Plébánia
Vasárnapi Értesítője
Útravaló az évközi idő 14. hetére
2017. július 9.
OLVASMÁNY
Zak 9, 9-10
A próféták mindig igyekeztek helyes útra terelni a nép messiásvárását,
hiszen az emberek a földi megpróbáltatások idején szívesen gondoltak
politikai szabadítóra, aki jólétet és gondtalan életet biztosít. Itt a próféta
arra figyelmeztet, hogy a Messiás a szelídség hatalmával érkezik, nem
katonai erővel, s elsősorban a lélek békéjét hozza. Uralma így is kiterjed
az egész világra.
Ezt mondja az Úr: Ujjongj, Sion leánya! Zengj éneket, Jeruzsálem
leánya! Íme, közeleg királyod: igaz és győzedelmes, alázatos,
szamáron jön, szamár hátán, szamárnak csikaján. Elpusztítja Efraimban a harci szekereket, és Jeruzsálemben a lovakat. Széttöri a
harci íjakat, és békét hirdet a népeknek, uralkodik tengertől tengerig, a folyótól egészen a föld határáig.
VÁLASZOS ZSOLTÁR
144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14
Válasz: Istenem és királyom, magasztallak téged: * szent nevedet áldom örökkön-örökké.
SZENTLECKE
Róm 8, 9. 11-13
Az „Isten lelke” az Ószövetségben Isten teremtő erejét fejezte ki. Az Újszövetségben ő a Szentlélek, aki az Atyát és a Fiút jelenvalóvá teszi bennünk. Ő működött közre a Fiú megtestesülésénél és Krisztus feltámadásánál. Megvan a hatalma, hogy bennünket is lelki emberré tegyen. Ő
kapcsol össze a feltámadt Krisztussal és ő a biztosítéka feltámadásunknak. Tehát tudatosan is az ő indíttatásait kell követnünk, nem a test vágyait.

Testvéreim! Ti nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban
Isten Lelke lakik bennetek. Ha pedig bennetek lakik annak Lelke,
aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztust feltámasztotta
a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti a bennetek lakó
Lelke által. Így tehát, testvéreim, nem tartozunk a testnek azzal,
hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, biztosan meghaltok, de ha lélekkel elfojtjátok a test szerinti tetteket, élni fogtok.
EVANGÉLIUM
Mt 11, 25-30
Jézus küldetéséhez tartozott, hogy magát kinyilatkoztassa, mint az Atya
Fiát. Csak így győzhetett meg bennünket, hogy valóban az Atyát tükrözi
és az ő nevében beszél. Ezért van joga arra is, hogy megbocsássa a bűnt
és örök életet adjon. Ezért ígérhette az embernek, hogy nála enyhületet
talál az élet bajaival szemben. Követése ugyan áldozatot követel, s lehet
azt igának tekinteni, de az ő igája édes, az ő terhe könnyű. Aki magára
veszi, megtapasztalja, hogy Isten gyermekeinek szabadságát választotta.
Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: „Magasztallak
téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek
és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám,
így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és
nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri
más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek
hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, - és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én terhem
könnyű.”

Goretti Szent Mária
Egyházunk július 6-án ünnepli a 12 évesen vértanúhalált
halt Goretti Szent Máriát.
Mária az olaszországi Corinaldóban született 1890. október
16-án. Édesapja korán meghalt, édesanyja hat gyermekkel
maradt özvegyen. Földet béreltek, gazdálkodásból
próbáltak megélni. Mária kisebb testvéreire vigyázott s
ellátta a háztartást, amíg édesanyja a nagyobbakkal kint
dolgozott a mezőn.
A szomszédban lakó fiatalember, a tizenkilenc éves Alessandro Serenelli
szemet vetett Máriára, s meg akarta szerezni magának. Amikor ez szép szóval
nem sikerült, erőszakhoz folyamodott. A kis Mária egy alkalommal még ki
tudta szabadítani magát a fiú kezei közül.
1902. július 5-én, szombaton Mária egyedül volt otthon. Alessandro megtámadta, a lány szájára tapasztotta a kezét, és bevonszolta a hálófülkébe. Mária
próbált ellenállni, és egyre ismételte: ,,Nem, nem, ez bűn, Alessandro, elkárhozol érte!” Amikor a fiú látta, hogy nem bír vele, fölkapott egy éles kést és szúrni
kezdte. Tizennégy mély sebet ejtett Márián. Végül a dulakodásra felfigyeltek a
szomszédok és odasiettek. Amilyen gyorsan csak lehetett, Máriát beszállították
a nettunói kórházba, és kétórás műtéttel próbálták megmenteni. Mindvégig
öntudatánál volt, s egyre csak Jézust és Szűz Máriát szólongatta. Támadójáról
így beszélt: ,,Megbocsátok neki, és az égben imádkozni fogok a megtéréséért.
Jézus kedvéért, aki a kereszten megbocsátott a bűnbánó latornak, azt akarom,
hogy ő is ott legyen a közelemben a paradicsomban.” Másnap Mária belehalt
sérüléseibe.
Alessandro Serenellit 30 évi kényszermunkára ítélték. Az első éveket megkeményedett szívvel töltötte el, a bánatnak semmi jelét nem adta. Aztán egy
éjszaka megjelent neki álmában Mária. Ettől teljesen megváltozott. 26 év börtön
után 1928 karácsonyán hazaengedték. Első útja Mária édesanyjához vezetett,
hogy bocsánatot kérjen. Az asszony így szólt: „Isten megbocsátott neked, hát én
hogyne bocsátanék meg?” A karácsonyi szentmisén együtt vettek részt és
járultak szentáldozáshoz.
1950. június 24-én XII. Pius pápa szentté avatta Goretti Máriát. Az ünnepre
félmilliónál is több ember gyűlt össze a Szent Péter téren. Először fordult elő,
hogy egy édesanya megérte és jelen lehetett gyermeke szentté avatásán.
II. János Pál pápa így tanított róla: „Goretti Szent Mária, bár szegény és
iskolázatlan volt, már tizenkét éves kora előtt erős és érett személyiséggel
rendelkezett, amelyet a családban kapott nevelés alakított ki. Ez tette képessé
arra, hogy ne csak hősiesen megvédje tisztaságát, hanem meg is bocsásson
gyilkosának. Vértanúsága annak bizonysága, hogy az ember nem az élvezetre
irányuló ösztöneit követve valósíthatja meg önmagát, hanem a felelősségteljes
szeretetben”.
(Forrás: Magyar Kurír)

